«انتخابات» جنایتکاران

سگ زرد برادر شغال

هم به علت امید بس��تن ب��ه تغییری در عالم ی��أس و بیپناهی و در
ع��دهای از عمال «س��یآیای» و س��گهای دس��تآموز
عینحال فقدان جنبش وسیع انقالبی میباشد .و تا زمانی که حرکتی
جنایتکاران به تقلید عقآور از رژیم ایران ،انتخابات را «حماس��ه»
سرتاس��ری و تودهای با رهبریای انقالبی پدید نیامده است ،وضع
خواندند و از ش��رکت میلیونها تن در آن س��خن گفتند .اما دیری
بر همین منوال خواهد بود و جنایتس��االران با نمایش «انتخابات»
نگذشت که بوی «حماسه» باال شد و معلوم گردید که مثل انتخابات
ریاس��ت جمه��وری و پارلمان وغیره م��ردم را فری��ب داده و بر
قبلی پر از تقلب و دست بردن جنایتساالران بوده است .ما همیشه
گردهی آنان س��وار خواهند ماند .لیکن ب��ا وصف ضعف نیروهای
تأکید کردهایم که انتخابات در ش��رایط اش��غال و تسلط پلیدترین
انقالبی ،م��ردم به تجربه خود هم به ماهیت انتخابات و بیاثر بودن
دژخیمان جهادی و نوکران امریکا جز بازی و عوامفریبی و تحکیم
آن در درم��ان هزار و یک رنج و مصیبتش��ان پ��ی خواهند برد.
دولت پوشالی نمیتواند باش��د .شرکت بخشهایی از مردم در آن
تعداد وس��یعی از هم اکن��ون پی بردهاند
که :بین عبداهلل و اش��رف غنی هیچ فرقی
ماهیتی وجود ندارد .اولی شاخهای سابقه
جنایتپیشگی را در پس و پیشاش دارد
و با آش��تی وقیحانه با «برادر حکمتیار»
برای ه��زار و یکمین ب��ار ثابت نمود که
خاینان جهادی از یک جنس اند .اش��رف
غنی اگر چه هنگامی که جنایتس��االران
در خون باشندگان کابل مستی میکردند،
تحت تعلیم��ات خاص دولت امریکا قرار
داش��ت تا در آینده پاس��دار منافع آن در
افغانس��تان باش��د ولی با تعیین تبهکارانی
شاه شجاع سوم
شاه شجاع دوم
شاه شجاع اول
به بدنامی رش��ید دوس��تم و سرور دانش
از سرس��پردگان رژیم جنایت��کار ایران و
از مهرهه��ای افغانی واواک منحیــــــث
معاونان��ش ثاب��ت نمود که پش��ت ش��ال
و تس��بیحاش گلبدینه��ا و س��یافها و
خلیلیها و سلطانزویها و ضیأ مسعودها و
قانونیها و حاجی الماسها و سیدکیانها،
قطبالدین هاللها و مولوی ترهخیلها و
جمعهخان همدردها و وحیداهلل سباوونها
و دی��ن محمدها و ...نهان اس��ت؛ که این
اراذل فقط و فقط تشنهی قدرت و ثروت
بیش��تر بوده و ب��ه این خاط��ر حاضر اند
نه تنها بر «حماس��ه» بشاش��ند که حتی با
وس��اطت پدرخواندهی ش��ان جان کری
نیز با ه��م جور نیامده و از کش��یدن تیغ
بر روی یکدیگ��ر دریغ نخواهند ورزید،
چنانچه عطا محمد مانند یک بدمعاش فلم
 ...و چهارمین شاه شجاعان و مگسهای چتلی شان با پدرخوانده جان کری.
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خوانندگان عزیز ،اگرچه بس��یاری از مطالب شماره حاضر
در س��ایت ما گذاشته ش��ده بودند ،از این تاخیر بیسابقه در انتشار
«پی��ام زن» عذر میخواهیم .دلیل عم��ده آن غیر از تنبلی و عدم
احساس مسوولیت جدی ،گرفتاری در امور تشکیالتی و رسیدگی
به مسایلی بود که تازه به تازه با آن مواجه میشدیم .بهرحال بدون
ادع��ای موفقیت در حل کامل مس��ایل فوق ،تصمی��م گرفتیم این
شماره را انتش��ار دهیم و امید وضعیت ما در زمینه با تغییری مثبت
همراه باشد.
همچنین الزم به یادآوری است که از درج نوشته در باره فلم
«قانون» گذش��تیم که کار یک کارگردان زن بیچاره و بیسواد و
نودست میباشد و بیش از آن پیشپا افتیده و بیارزش است که به
تبصرهای بیارزد .باید به کار فلمسازان بسیار پرمدعا و قدیمی مثل
داکترعبدالواحد نظری با داغ ننگین لقب «کارمند شایسته فرهنگ
افغانس��تان» بر پیشانی ،و به عنوان نمونه فلم «گمراه» او پرداخت
که چیزی به غایت مبتذلتر از «قانون» و عاری از هرگونه برخورد
به جنایتکاران و فاجعههای جاری بر وطن و مردم است.
هک��ذا وقتی خاین��ان ملی پش��تون مثل داکت��ر انوارالحق
اح��دی ،عمر زاخیوال ،کریم خرم ،فاروق وردک ،عمر داوودزی
و همدس��تان غیرپشتون شان مانند اعظم دادفر ،رنگین دادفر سپنتا،
مخدوم رهین و ...را میبینیم که با وصف رسوایی خیانتهای مالی
و فساد و قومپرستیهای رذیالنه و جیره گرفتن از رژیم خونآشام
ای��ران ،با چ��ه وقاحت و بیش��رافتی به چوکی چس��بیدهاند ،نقد
نظرات قومگرایانهی طالبی داکتر روس��تار ترهکی که در فرانسه
تش��ریف دارد اهمیت و تقدمش را از دس��ت میدهد .طبق معمول
باید بکوشیم به همان چهرهها و روشنفکران خودفروختهی سیازاده
بپردازیم که همچون پاپیگکها بر زانوی سرجنایتساالران نشسته
و فخرفروشانه مستی میکنند.
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خواهران ،خودکشی نکنید،
به دشمنکشی برخیزید!
س��االنه بیش از  ۲۳۰۰زن در افغانستان دست به خودکشی
میزنند که در مقایسه با چهل سال قبل این رقم  ۲۴برابر افزایش را
نشان میدهد .آمار اصلی مسلما بسیار باالتر ازین است زیرا بیشمار
خودکشیهایی است که خبر آنها به بیرون درز نمیکند.
برعالوهی خودکشی ،قتل ،سنگس��ارُ ،مثله کردن ،ربودن،
تجاوز ف��ردی و جمعی ،قتلهای نامردانهی «ناموس��ی» ،بد دادن،
ازدواج ب��ا کودکان ،خرید و فروش و یا تبادله با حیوانات ،به قید
نکاح درآوردن چهار زن و نگهداری ش��ان در حرمس��راها منحیث
بردگانی برای ارضای ش��هوت حیوانی جنایت��کاران و ،...گویای
وضعی��ت هراسآور زنان افغانس��تان اس��ت که در هیچ گوش��هی
دنی��ا حتی تح��ت رژیمهای تبهکار ایران و کش��ورهای عرب غالم
امریکا ه��م نظیر ندارد .و ای��ن همه از برکت تج��اوز امریکا زیر
نام «دموکراس��ی و حقوق زنان» و اتکای آن بر جنسهای متنوع
جنایتپیشگان است!
بس��یاری از دولته��ا و جیرهخ��واران داخل��ی آنها راجع
ب��ه علل ستمکش��یدگی هولناک زنان ما ،تبلیغات ش��کنجهدهنده و
گمراهکنندهای را راه میاندازند تا علت سیاسی مسئله (موجودیت
نی��روی اش��غالگر امریکای��ی منحی��ث بان��ی و قیم فاس��دترین و
کثیفتری��ن دول��ت دستنش��انده و بانده��ای بنیادگرایش چون
گلبدین ،مال عم��ر ،پیرم قل ،ظاهر اغبر ،اس��ماعیل ،خلیلی ،فهیم،
عطامحمد ،محقق ،سیاف ،س��ید واحد بهشتی ،علم سیاه ،مرزبان ،و

آنانی که تصمیم به خودکشی
میگیرند باید بدانند که
وجود شما ارزش دارد و
از دود شدن بیصدایتان
جالدان جهادی و طالبی حظ برده
نه تنها به جنایت و بیناموسی
علیه خواهرکها و مادرکهای
سوگوارتان پایان نمیدهند که
برعکس با خالی و خمود دیدن
عرصه مبارزه،
مستتر وهارتر میشوند.

قسعلیهذا که «غیرت» شان در برخورد بیناموسانه به زنان و انکار
مطلق برابری آنان با مردان با توس��ل به دین و فرهنگ و ...خالصه
میش��ود) را پوش��انیده ،آن را اقدامی «جنایی»« ،خانوادگی» و
حتی «بیولوژیکی» و «اقلیمی» جلوه دهند.
س��خنان داکتر فیضاهلل کاکر مش��اور ریاست جمهوری در
امور صحی -یکی از همان لش��کر مشاوران مفتخور و جاسوس-
نمونهای است از اظهارات یک تحصیلکردهی شرفباخته:
«عوامل خودکش��یها در افغانستان متعدد است...
از جمله کمبود اشعه آفتاب ،کمبود اومیگا  ،٣مصرف
زی��اد روغنه��ای نباتی جام��د و احس��اس ناامنیها.
از مجم��وع این مس��ایل م��رض افس��ردگی به وجود
میآید و کسانی که به مرض افسردگی دچار هستند،
حوصلهش��ان به اندازهای میرس��د که وقتی با فش��ار
روحی دیگری مقابل شوند ،خودکشی میکنند».
بعد به مردم توصیه میکند:
«برای مبارزه با امراض افسردگی شدید از روغن
نباتی نیمه جامد کمتر استفاده کنند و حداقل در هفته
سه بار در برابر اشعه مسقیم آفتاب قرار گیرند .استفاده
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از روغن نباتی باعث میش��ود تا ویتامین "دی"ای که
از دیگ��ر م��واد غذایی اخذ میگردد ،توس��ط آن در
()١
جگر خنثا و باعث افسردگی گردد».
اینس��ت «تجاویز» داکتری اماله ش��دهی س��یآیای که
«افس��ردگی» زنان ما را نه در آلودگی همه محاکم با بنیادگرایان،
ن��ه بیعدالتی ،نه بیقانونی ،نه بیبازخواس��تی ،نه بیکاری ،نه فقر و
مصایب کشنده بلکه با رذالت کمنظیری در کمبود «شعاع آفتاب»
و استفاده از «روغن جامد» میبیند!
داکتر مفلوک بیوجدان نمیداند که اگر امریکا و متحدان،
غ��داران جهادی و طالبی را بر گردهی مردم مانمینش��اندند؛ اگر
هس��ت و بود ملت ما به تاراج نمیرفت؛ اگ��ر کمکهای خارجی
با اینچنین چش��مپارگی خاینانهی بازهم بیمانند در جهان ،از طرف
اخوانالش��یاطین و شرکا دزدی نمیش��د؛ اگر افغانستان بیصاحب
مرکز رقابت و فعالیت دستگاههای مختلف جاسوسی جهان نمیشد؛
اگر با س��رازیر گردیدن سیل فلمها و درامهای ارتجاعی و ماورای
مبتذل با محتوای به ش��دت خرافی و «عشق»های هرزهی «ناکام»
و «کامی��اب» ب��ه چتلدانی مردارهای کثیف «هن��ری» رژیمهای
فاشیس��تی و ضد مردمی ایران ،ترکیه و هند مبدل نمیش��د؛ و...
ه��زاران زن و دختر ناکام ما طوری از زندگی به س��یر نمیآمدند
که برای نجات از آن به ترس��ناکترین نحو به زندگی خود خاتمه
بخشند.
به همان پیمانهای که حض��ور این نیمه نفوس برای انقالب
ضرور است ،ضد انقالب هم به آن بیتفاوت نیست .حمایت امریکا
از بنیادگرای��ان و حتی حاکمیت خمینی ج�لاد در مقابل چپها و
ناسیونالیستها در ایران از همین طرز دید و ضرورت ناشی میشد
زی��را یگانه نیرویی که در مخصوصا جوامع اس�لامی عقبمانده با
استفاده از دین و ضد انس��انیترین و ننگینترین عنعنات میتواند
زنان را س��هلتر محدود و سرکوب و از کار و سیاست انقالبی دور
نگهداش��ته و به کنج خانه پرتاب کنند ،بنیادگرایان هستند .امریکا
با تس��لط بنیادگرایان بر این کشورها ،ال اقل از «شر» حضور یک
نیمهی سترگ در جنبشها و انقالبهای آزادی و دموکراسیطلبانه،
خود را خاطرجمع میسازد.
قلب اعض��ای «جمعیت انقالب��ی زنان افغانس��تان» (راوا)
همیش��ه از خودکشی زنان وطن ما به س��ختی فشرده شده و به درد
میآید که این سیهروزش��دگان کارد به استخوان رسیدهی ما چرا
نتوانستهاند به جای خودسوزی ،در راه سوختن این «نظام» پوشالی
دش��من همه زنان و مردان محروم و بیدادرس میهن گام نهند؟ که
این��ان وقتی ه��ر دری را به روی خود بس��ته میبینند چرا الاقل بر
قابل دس��ترسترین عوامل تیرهروزی شان حمله نبرده و با گرفتن
عدالت در دس��ت ،آنان را پیش از خود نمیسازند تا بدون چشیدن
لذت انتق��ام ولو در آخرین لحظه ،زندگ��ی را وداع نگویند؟ اگر
چنین ش��ده بود تا امروز چه بس��ا بیش��تر از تعداد قربانیان ،عناصر
پلی��د و جانورمنش هم نابود ش��ده بودند )٢(.در عینحال ما ش��ک
نداریم که اگر زنانی که فکر انتحار وسوس��هی شان میکند ناگهان
به انتقامگیری بیندیشند ،از خودکشی منصرف شده ،احساس امید
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و نیرو کرده و به دشمنکشی نه در سطوح کوچک و خانواده بلکه
در س��طح کل خاک خیانت ش��دهی خود رو خواهند آورد .وقتی
آدم از خود گذشت و از مرگ نترسید دیگر هیچ مشکلی نیست که
نتوان بر آن غلبه کرد و خود را به رهایی نسبی رسانید.
آنانی که تصمیم به خودکش��ی میگیرن��د باید بدانند که
وجود ش��ما ارزش دارد و از دود شدن بیصدای تان جالدان جهادی
و طالبی حظ برده نه تنها به جنایت و بیناموس��ی علیه خواهرکها
و مادرکهای س��وگوارتان پای��ان نمیدهند که برعکس با خالی و
خمود دیدن عرصه مبارزه ،مستتر و هارتر میشوند.

خودکش�ی به معنای آنس�ت که وقتی
کس�ی به روی ما س�یلی زد روی دیگر خود
را هم پیش کنیم که بزند .این خالف کرامت
انسانی ،ش�هامت و عزت افغانی ماست؛ باید
س�یلی را با مش�تی کوبندهتر جواب دهیم.
دیگر خود را نکشیم خواهران ،به هر طریقی
بکوش�یم بر منش�ا تیرهبختیهای خود یعنی
جنایتکاران و س�گهای خرد و کالن آنان،
آتش زنیم!
این رسمی اس�ت که ماللی میوندها و
میناها برای ما به جا گذاشتهاند!
جمعیت انقالبی زنان افغانستان (راوا)
 ١٦جدی  ٥ – ١٣٩١جنوری ٢٠١٣
این اعالمیه در کابل و چند والیت دیگر پخش شد.

پی نوشتها:

 )١با دیدن این گفتهها به یاد اندرزهای خاینانهی داکتر اس��داهلل
حبی��ب میهنفروش مش��هور میافتیم که راه حل دش��واریهای جانگداز
روانی مردم ما را با وقاحتی خادی در «باز کردن فضای دل» و «مشوره
پذیری و مش��ورهدهی» با «همسایه و قریب» میدانست( .رجوع شود به
«پیام زن» ،شمار ه مسلسل  ،۴۲حوت - ۱۳۷۴فبروری )۱۹۹۶
 )٢اگرچه م��ا معتقدیم که امحای افراد به زدن یک یک کرمها
و مگسهای��ی در یک خندق مملو از نجاس��ت میماند که فایده نخواهد
داش��ت مگر اینکه خندق را با ریختن خ��اک از بین برد .با اینهم هزار بار
بهتر اس��ت اگر فکر امانندهندهی خودکش��ی جایش را به انتقام از عامل
خودکشی بدهد.
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پایگاههای امریکا ملجاء و متکای
روشنفکران و «کارشناسان» خودفروخته
ما همواره گفتهایم که خیانت تجاوزکاران روس��ی تنها در
تباهی اقتصادی و سیاس��ی کشور خالصه نمیش��ود ،بلکه به فحشا
کش��انیدن جمع کثی��ری از روش��نفکران ما و قطع نیش ش��رف و
ش��خصیت مبارزاتی آنان هم بود که آثارش تا به حال برجاس��ت.
نکته اساسیای که در مسخ روش��نفکران برازندگی کسب میکند
روحیه بردگی ،مزدوری و جاسوس��ی است که در تار و پود آنان
ریش��ه دوانده و گویی مگر با مرگ دست از سر شان بردارد .آنان
قسمی حقنه شدهاند که هرطوری است باید به یک قدرت خارجی
ب��ه مثاب��ه منجی و مراد خ��ود بنگرند .آنان در نیروی ش��وروی و
دستنش��اندگان دنیای ش��ان را آباد کرده بودند و با زوال شوروی
و تار و مار ش��دن و خزیدن س��گهای وطنیاش به غارهای خود،
روش��نفکران وابس��ته به آنان ،خود را مط��رود و بیپدر و مادر و
وامانده در وادی س��رافگندگی و خواری تنها یافتند .اما از آنجایی
که با ش��یر چاکری به یک قدرت کالن شده و خو گرفته بودند ،با
تسلط امریکا بر کشور ،قیم جدید را در وجود او دیدند و بیدرنگ
سر بر آستانش نهادند.
ول��ی امریکا تنه��ا ای��ن روش��نفکران را به عن��وان ابزار
تجاوزیاش به کار نگرفت بلکه با پیش��کش دالر و مقام و تحصیل
و زندگی در «س��رزمین فرصت و ثروت» ،خیلی بیشتر و آسانتر
از شوروی توانس��ت روش��نفکران زیاد دیگری را نیز به استخدام
درآورد .و ام��روز همی��ن تعلیمات دیدگان «س��یآیای» اند که
منحیث دس��ت و پای امریکا نقش عمدهای در پیش��برد امور اشغال
و س��رپا نگهداشتن فاس��دترین و بیآبروترین و منفورترین دولت
دستنش��انده در دنیا بازی میکنند .اینان اند که با در دست داشتن
رس��انهها و مقامهای کلیدی دولتی میخواهن��د افکار مردم را در
جهت تایید و تکریم و «آیندهساز بودن» اشغال امریکا سمت دهند.
«رادیو آزادی» نظیر بیبیس��ی و ص��دای امریکا و ...در
تزریق فکر انقیادطلبانه (س��تایش ادامه حض��ور امریکا) در اذهان
مردم افغانس��تان وجیبهاش را به وجه ش��ایانی پیش میبرد« .رادیو
آزادی» در ش��رایطی که عرض وجود ک��رد با پخش گزارشهای
تازه از داخل و خارج ،مصاحبههای زنده و ...حیثیت نوری کوچک
در ظلمت دیرینه را داش��ت .ولی به تدریج معلوم شد که این رادیو
خاص از ب��رای خدا در خدمت منافع مردم مح��روم ما نبوده بلکه
برای اشاعهی الزم و مفید جلوه دادن آقایی امریکا در افغانستان و
جهان فعال میباشد.
در برنام��ه «در ام��واج آزادی» ( ٢١دلو  )١٣٨٩چهار نفر
(هی��گل س��لیمانخیل ،ودیر صافی ،جعفر رس��ولی و خود ظریف
نظر) و در برنامهه��ای دیگرهادی خالد و غیره در باره ضرورت و
سودمندی پایگاههای نظامی امریکا دلیل میآورند تا عبودیت مقابل

امریکا را کمال وطندوس��تی جلوه دهند .ولی آیا ایدهی اس��تقالل
را ک��ه بدون آن ،مفاهیم آزادی ،دموکراس��ی ،عدالت اجتماعی و
ارزشهای��ی از این قبیل ،بیمعنا خواهن��د بود ،میتوان در ذهن و
روح مردم ما کشت؟ آیا «رادیو آزادی» و «کارشناسان» نامبرده
ب��ه فرض این که ش��یر پرچم و خلق و جنایتس��االران جهادی را
ننوشیده باشند ،میدانند که با تایید پایگاههای امریکا درچه موضع
خاینانهای سقوط کرده و چگونه با میهنفروشان پرچمی و خلقی و
جهادی پهلو میزنند؟
برای آن که موضع آقایان را بهتر بشناسیم بر جملههایی از
آنان مکث میکنیم:
پوهاند ودیر صافی:
«س��اختن پایگاه نظامی در کشور باید طبق قانون
و مق��ررات صورت گیرد که ب��ه منافع ملی و تمامیت
ارضی کش��ور ضرر نرس��اند و از طرف پارلمان باید
تصویب ش��ود .اگر ای��ن پایگاهه��ا  ٤٠فیصد هدفش
مبارزه علیه تروریزم باش��د بای��د  ٥٠فیصد برای منافع
افغانستان کار کند».
جنرال هیگل سلیمانخیل:
ای��ن فرد اول از ع��دم ضرورت پایگاهه��ای نظامی حرف
میزن��د و به ج��ای آن تقویه اردو را توصی��ه میکند ولی گویی
با شنیدن فتوای اس��تادانش ودیر صافی و جعفر رسولی گناهش را
متوجه شده باشد میگوید:
«قس��میکه قبال گفتم تایید این مسئله کار ولسی
جرگه و لویه جرگه اس��ت...اگر به آنها اجازه ساختن
پایگاهه��ا را میدهند باید وقتاش را معلوم کنند زیرا
پایگاه دایمی منجر به دوام جنگ میش��ود ...زمانیکه
در یک کش��ور پایگاه ساخته میش��ود باید بهاساس
پرتوکول باشد ازطرف لویهجرگه تایید و نفعافغانستان
درنظر گرفتهشود و به تمام جهان اعالم گردد».
هادیخالد میهنفروش پرچمی در مصاحبهی  ٢٠دلو :١٣٨٩
«تایید میکنم که افغانس��تان این نیاز را دارد ولی
طوری که رییس جمهوری میگوید این باید قانونمند
باشد و مصالح مملکتی ما باید در اینجا رجحان داشته
باشد».
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رحیم وردک وزیر دفاع و جاس��وس قدیمی «سیآیای»
ک��ه در س��الهای  ١٩٨٠حتی از اعضای هیئتهای «س��یآیای»
برای خرابکاری در جنبشه��ای آزادیبخش جنوب افریقا بود و با
پس��ر خلف خاینش حامد وردک از درک ش��رکت امنیتی ()NCL
میلیونه��ا دال��ر به جی��ب زده ،کامال طبیعی اس��ت ک��ه این طور
ولینعمتانش را راضی سازد:
«ایجاد پایگاههای دایمی امریکا میتواند امنیت را
در دراز مدت در کشور تضمین کند».
و «کارش��ناس»ی به نام جنرال امراهلل ام��ان نیز مانعی در
ایجاد پایگاهها ندیده و غم کشورهای همسایه را میخورد:
«ایج��اد پایگاههای دایمی برانگیختن حساس��یت
کشورهای همسایه را به همراه خواهد داشت».
اگر این فرد اندکی غیرت و حس وطندوس��تی میداشت،
بی��ش و قبل از پریش��انی از«حساس��یت»کش��ورهای همس��ایه،
«حساسیت» خودش را علیه پایگاهها ظاهر میساخت.
مشاهده میش��ود که برای ذوات فوق پایگاهها هیچ عیبی
نداش��ته و میمون و مبارک اند فقط باید پارلمان بس��یار محترم که
 ٩٥در صد اعضایش زنان و مردان وابس��ته به باندهای جنایتساالر
جهادی اند آن را پاس کند که به برکتش افزوده شده و هم خدای
نکرده اگر روزی مردم به مخالفت برخیزند فورا س��رکوب گردند
چرا که پایگاهها از سوی «خانه ملت» -خانهی سیافها ،محققها،
لطیف پدرامها ،میرویسیاس��ینیها،حاجیالماسها ،هماسلطانیها،
جبرییلیها ،حضرتعلیها ،صیفورهنیازیها ،مالعزتها ،قانونیها،
فوزیهکوفیها ،شکیال هاشمیها ،عالمیبلخیها ،داوودکلکانیها ،و
سایر جالدان و جیرهخوران محترم -تصدیق شده است!
از «کارشناسان» باید پرسید ،مادر و زنتان را بر اساس تایید
ک��دام ارگان و چگونه «پروتوکول» آمادهاید در اختیار بیگانگان

از مجروحان بمباردمان نیروهای امریکایی در باالبلوک فراه.
در این قتلعام حدود دوصد هموطن ما قربانی گردیدند.
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بگذارید که افغانس��تان را به امریکاییان میدهید؟ «قانونی» شدن،
چقدر و چه چیزی از تس��لیم ش��دن به امریکا و خم کردن سر ملت
افغانس��تان پیش جهانیان میکاهد که با پرروییای روسپیانه رویش
تاکید میورزید؟ آیا در افغانستان پامال بدترین خاینان و آدمکشان
فاسد تاریخ ،نهادی صالح وجود دارد که به تصدیق و عدم تصدیق
آن بتوان بهایی قایل ش��د؟ روشنفکری که مردم را به پارلمان پر از
هرویین س��االران تبهکار و در گرو سیاف و قانونی و محقق رجعت
داده و امیدوار سازد ،در واقع بر بیننگیاش صحه میگذارد و اگر
ای��ن را نپذیرد در آن صورت آگاه یا ن��اآگاه چیزی بیش از عامل
کودن و بیمایهی سرقاتالن نخواهد بود.
اساس�� ًا تمام ش��اگردان مکتب «س��یآیای» که نگرش به
اوضاع ملی و بینالمللی را صرفا با عزیمت از خواس��ت و هژمونی
امریکا عقالنی و علمی میدانند ،مس��لم ًا تجزیهی افغانس��تان را هم
–که حتی تصورش اس��تخوان مردم ما را میس��وزاند– در لیست
خیانتهای آتی خود دارند.
جعفر رس��ولی ب��ه عنوان مغ��ز «متفکر» مافی��ای حاکم با
حرارت و وقاحت بیش��تری سخن گفته و پایگاهها را در زمینههای
سیاس��ی («حفظ و تثبیت نظام کنونی») ،نظامی («س��لب جرئت
کش��ورهای همسایه در حمله به افغانستان») ،اقتصادی («با احساس
ثبات در کش��ور و تش��ویق س��رمایهگذاران داخل��ی و خارجی به
سرمایهگذاری و رونق کسب و کار») مثبت میداند.
و جناب ظریف نظر که همیش��ه مواظب اس��ت مبادا گپ
ذرهای به رد و محکومیت تجاوز امریکا به افغانس��تان و جنایاتش و
عوامل جهادی و غیرجهادیاش بکشد و سعی میکند برای غیرجدی
س��اختن بحثها -مخصوصا اگر راجع به جنایتکاران باشد -معموال
ش��وخیهای بیربط و بیمزهاش را چاشنی بسازد ،با لحن عامهپسند
وجود پایگاهها را موهبت میش��مرد به شرط این که امریکا دهان
مردم ما را با پول شیرین کند:
«در پهل��وی پایگاهها ،امری��کا نفرهای متخصص
و کس��انی را بیارد که پلها را جور کنند ،س��رکها
را ج��ور کنن��د ...در یک طرف میز ک��ه امریکاییها
مینش��ینند و طرف دیگر خود افغانه��ا ،افغانها باید
کته کته طلبان بکنند که برادر شما که این طور کالن
کالن از ما پای��گاه میخواهید ماهم عوضاش کالن
کالن پیسه میخواهیم»!
در اینج��ا ظریف نظ��ر نماینده خاینانهترین ،پس��تترین و
منحطترین نوع روحیه و فکر اس��تعماری اس��ت که در بدل فروش
کش��ور به یک ابرقدرت پیس��ه میخواهد و اح��داث تعدادی پل
ن علیها و حس��نی
و س��رک! کاری که امریکا ب��رای زینالعابدی 
مبارکه��ا و ملک عبداهلله��ا و بوتیفلیقهها و عیس��ا الخلیفهها و...
انجام داد اما در عوض مقدرات کشورهای شان را در دست گرفت
و در حال��ی که تودهها را در زنجیر فقر و اس��ارت پیچید مش��تی
دیکتاتور خاین و فاسد با اعوان و انصار آنان را به بیلیونر و میلیونر
بقیه در صفحه۵۴
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وحید وارسته و کاله چهگوارا

زیباس��ت ،نی؟ ولی س��رایندهی آن که وحید وارسته باشد
آدم دلگیر میش��ود؛ او همانی نیس��ت که از این بزرگمرد دوران
تنها سیگار و نیز تیش��رتش را -که چه بسا عیالداریها و فرزندان
جانیان جهادی هم به تن کنند -در انجمن قلم به نمایش گذاش��ت و
او را به قدری تنزل داد که نه سوسیالیزمیداشت و نه تفنگی و نه
جان باختن به دس��ت «سیآیای»؟ اگر اندیشهی انقالبی چهگوارا
را از او بگی��ری دول��ت جنایتکار ایران هم ب��ه «یاد»ش میافتد و
خودفروختگان��ی مثل پرتو ن��ادری( )١و رهنورد زری��اب و منیژه
باختری و دیگر مردارخوران عطا محمد و روشنفکران دینی متحد
بنیادگرایان مانند قس��یم اخگر( )۲در مجلساش تشریف میآورند.
اگر در آن مجلس ،چهگوارا عیار و «کاکه»ای بیاندیشه و بیجبهه
معرفی نمیش��د پر خنثینویسان خادی-جهادی میسوخت به آنجا
بیایند.
به هر حال اگر فرض را بر این گیریم که گفتن ش��عر پس
از آن محفل توهین به چهگوارا میباش��د بالفاصله این س��وال پیدا
میشود چرا وحید وارستهای که تیشرت او را میپوشید و سیگار
بر لب میگذاش��ت و مقابل کمره پوز میگرفت ،حاال به درس��تی
س��رش را الیق کاله «چه» نمیبیند؟ کس��ی که به کار کردن زیر
دست جاسوس ایران -رهنورد زریاب -در تلویزیون طلوع چرتش
خراب نباشد ،الالی ناخلفش سمیع حامد را لگد باران نکند که چرا
«گر جهنم س��اختم فردوس هم میس��ازمت» خوانان همراه فرهاد
دری��ا با خاینان پلید ات��ن میاندازد()۳؛ آذری��ون متین را کفپایی
نهوردارد که چرا جانش��ین سیما س��مر -که فقط وقت ندارد برای
«سیآیای» به جاسوسی بپردازد ،-نادر نادری «سیآیای»زادهی
جوان را برای ریاس��ت کمس��یون حقوق بش��ر پیش��نهاد میکند؛
و مهمت��ر که خالده فروغ را (که تازه فهمیدیم همس��رش اس��ت)
ش��یرفهم نکند ک��ه اگر جنای��ات پرچم و خلق بیدارت نس��اخت،
محش��ر جهادی و طالبی و تجاوز امریکا و دور ثانی سلطهی خاینان

جه��ادی باید تکانت میداد و از ش��عرهایت غلغلهی دریای خون و
ی و طالبی و آفریدگار
اش��ک و ضجهی قربانیان بربرهای تنظیم�� 
ش��ان امریکا ،باال میبود و صرفا نامت فروغ نمیماند بلکه همانند
ف��روغ فرخزاد«تولدی دیگر» مییافتی و ب��ه مردم رو میکردی
تا تنها با خبر تجاوز بیناموس��ان جهادی به بش��یرهها ،سحرگلها،
انیسهها ،صابرهها و شکیالها و ...و دیدن جاسوس بچهها و جاسوس
دخترهای «س��خنگو» با آن لحن خاص و سنگار غلیظ شان ،به قول
خس��رو گلس��رخی درد را میش��ناختی و صوفیگری وعرفانبازی
را ب��س کرده ش��عر خنجری میگفتی تا گلوی س��یاف و عبداهلل و
زاخیلوال و دوس��تم و ضیا مس��عود و انورالحق احدی و اس��ماعیل
و کری��م خرم و فوزی��ه کوفی و ظاهر اغب��ر و قانونی و محقق و
حس��ین انوری و گلبدین و مال عمر و ...مالکان امریکایی و ایرانی
و پاکس��تانی ش��ان را پاره میکرد .در اینجا مج��ال توضیح مفصل
نیست که خالده جان به شکرانگی مصاحبه با مجله حکومتی «شعر»
چاپ ایران ،فقط از «رش��د» و «موفقیت»های شاعران افغانی در
ای��ران میگوی��د ولی وجدان��ش خوابیده به کاظ��م کاظمی ،ضیا
رفعت ،ابوطالب مظفری ،س��ید ضیا قاس��می ،قنبرعلی تابش ،سید
فضلاهلل قدس��ی ،رضا محمدی ،زهرا حسین زاده ،حسین محمدی،
حمید مبش��ر ،علیرضا جعفری ،ش��کریه عرفانی و دیگر شاعران و
نویسندگان واواکی اشاره نماید که با شعرخوانی در محضر «رهبر
معظم» خونآش��ام روی شان را سیاه نمودهاند( .)۴خالده جان فروغ
با گفتن ش��عرها به روال فرهنگ حاکم والیت فقیه همچون اسداهلل
حبیب ،حمیرا نکهت دس��تگیرزاده ،اکرم عثمان ،رهنورد زریاب،
رزاق مامون و ...سفرهای رس��می به ایران داشته و برای مسئوالن
شکنجه و اعدام صدها شاعر و نویسنده مبارز ایران و هزاران مهاجر
بیپناه ما ش��عر میخواند .و باز به برکت همین عالیق زیر س��ایهی
س��وگلی ادبی والیت فقیه -رهنورد زریاب -برنامهای را در طلوع
گردانندگ��ی مینماید؛ در مهمانیای با علی س��پانلو و س��ید علی
صالحی میبیند اما کیف س��فر و «پذیرایی گرم» ماموران واواک
چن��ان دل خالده جان را رب��وده که ابا میکند ب��ه آن دو بگوید:
آقایان با مدیحهسرایی برای احمد شاه مسعود ،مرتکب زشتترین
اهانت به ملت داغدار ما ش��دهاید و به اس��ماعیل خویی هم برسانید
که با «لطیف جان ،بخوان»ات( )۵خود را پیش روشنفکران مبارز ما
به زمین زده .مدیر مسئول مجله «صدف» بودن داستان دیگریست
()۶
که کارنامه خالده فروغ را تیرهتر مینماید.
براس��تی آقای وارس��ته ،وقت��ی آدم نتواند مب��ارزه را از
چهارچوب کوچک و آس��ان خانواده بیآغ��ازد ،ماندن کاله «چه»
برسرش از او دلقکی خواهد ساخت.
اما مس��ئله اینس��ت که خرابیهای شما به آنچه آمد خالصه
نمیشود:

پیـام زن

شماره مسلسل ۷۰

اسد - ۱۳۹۳اگست۲۰۱۴

10

با نگاهی سرسری میبینیم که نام خدا
در ک��دام «جامعه مدنی» و متش��کل از اراذل
مختلف انجمنی نیست که حضور نداشته باشید.
ملتیکه در قعر بیحقوقی و بیعدالتی
و فاشیس��تهای دینی تحت قیمومیت امریکا
دس��ت و پا میزند از بوی ای��ن همه «جامعه
مدنی» فاس��د و مخبر هم عذاب میکش��د که
موظف اند آنان را در برابر جانیان مس��لط ،به
خویش��تنداری و صبر و فراموشی گذشته فرا
خوانده و مبارزات شان را در چهارچوب قانون
مقید سازد .در چنین خطهای هیچ جامعه مدنی
برای کنترول دولت به نفع مردم نتوانس��ته و
نمیتواند به وجود آید جز برای تزیین دولت
الال سمیع که از رفاقت با پلیدترین کنیزک رژیم ایران عار ندارد ،شما چطورآقای
پوش��الی با پوقانههای «دموکراسی» درست
مث��ل آرایشهای عب��داهلل و قانون��ی و وحید وارسته؟ به چه استناد خواهید کرد که هیچگاه در این لجن نیفتاده و مرگ را بر این
رفاقت ننگین ترجیح خواهید داد؟
عمر و جاوید لودین و مخدوم رهین و س��ایر
پیوند ننگین سمیع حامد با کاظمی واواکی ،این گفته اخیر او را هم که
کنی��زکان امریکا ک��ه نمک پاشیدنیس��ت بر
«قاتالن بر ما حکومت میکنند /طور قانونی جنایت میکنند» دروغ و
زخمهای ملت ما .چهرههای نحس عبدالرحمان
ناصادقانه ثابت مینماید .کاظم کاظمی و شرکا
هوتک گلبدینی و طالبی و سیما سمر وحدتی
زبان و چوبدست استخبارات فاشیستیترین رژیم دنیا اند.
و باری سالم و ملک ستیز خادی و پرتو نادری
عطا محمدی ،تودهها را از هرچه حقوق بش��ر
آدمکش��ان تاریخ ما را ب��اال گرفته و از ورد خوان��دن در این باب
و جامعه مدنیس��ت بیزار س��اخته اس��ت زیرا میبینند اینان با عاید
دهاناش خسته نمیشود ،چطور و با کدام انگیزه سودای چهگوارا
سرش��ار از س��وی امریکا و متحدان ،در دفتره��ای مجهز و گرم و
به س��رش میزند؟! این سوال در ذهن هر کسی پیدا میشود وقتی
نرم خود چای و نان زده نشس��تهاند ت��ا جنایتهای روزمره امریکا
ببیند شاعر ش��وقی چهگوارا از سوی کلوب قلم سویدن مرکب از
و س��گهای تنظیمیاش را توجیه و گاهی هم «تقبیح» نمایند .اما
عموم�� ًا عوامل خادی-جهادی به س��ردمداری داکت��ر اکرم عثمان
فاسدترین دولت دستنش��انده دنیا به سرکردگی کرزی به جامعه
(که دیدن داکتر نجیب را در خانهاش افتخار دنیوی و آخرویاش
مدنی به اندازه یک پش��کل اهمیت نمیدهد .و این طبیعی اس��ت.
میش��مارد) یا واماندههای خنثی و «غیرسیاس��ی» اس��ت ،دعوت
تنه��ا احمقهای مغرض و العالج میتوانند از اس��تاد ظاهر قدیر و
میش��ود .اگر کلوب قلم و مجله «ف��ردا» (ما نمیدانیم وی مهمان
اس��تاد حسن بانو غضنفر و اس��تاد الماس و استاد فهیم و استاد آمنه
دیگر کدام منابع خادی-جهادی بوده اسـت) در وارستـه اعـتقادی
افضلی و اس��تاد ارغندیوال و اس��تاد مقبل و اس��تاد بسماهلل و استاد
راسخ به راه چـهگوارا را میدیدند ،از او دعوت میکردند؟
امراهلل صالح و استاد سیاف و استاد ثریا دلیل و استاد امین فاطمی و
آقای وارس��ته ،آیا این به تنهایی شما را متوجه سوراخکی
اس��تاد انورالحق احدی و استاد فاروق وردک و استاد علی نجفی و
در ش��خصیت تان نمیس��ازد؟ اگر بگویید میتوان از هر تریبونی
بقیه استادان چیرهدست میهنفروشی و هرویینساالری و فساد انتظار
برای رساندن پیام استفاده کرد ،بسیار خوب ،بفرمایید در برابر آن
داش��ته باشند که اجازه دهند توس��ط جامعه مدنی نظارت و تحدید
جمع (که هیچکدام به خود اجازه نداد از اکرم عثمان بپرس��د «اگر
ش��وند؛ جامعه مدنیی محصول امریکا که غیر از سرخی و سفیده
چاکر و اجنت روسها و پوش��الیان نبودی چطور به ماموریتهای
زدن بر «نظام» ،عناصر پش��ت کرده و مرتد و نیز عناصر با س��ابقه
دیپلماتیک گماش��تندت؟» یا از منیژه باختری بپرس��د «اگر دست
خادی و جهادی و طالبی ،و جوانان غیرآلوده ولی ناآگاه و درمانده
عطا محمد پش��تت نمیب��ود ،به کدام حق و بناب��ر کدام تحصیل و
را با جیفه امکانات مادی و سفرهای خارج و مقام دادن ،زیر تربیت
تجربه دیپلماتیک سفیر کشورهای اس��کندناوی شدی؟») ،غیر از
گرفته و آخرین بقایای حس وطندوستی و مردمدوستی و مخالفت
گپهای اینجویی و س��رکاری ،نکتهای بر ضد امریکا و سگهای
با اش��غال و رژیم پوشالی را در آنان بکش��د .روز سرنگونی رژیم،
حاکمش بیان داش��تید؟ آیا نالیدن از «مش��کالت آزادی بیان» در
نهادهای جامعه مدنی هم به مثابه ابزارهـای زینتـی «س��یآیای» و
افغانستانی که متجاوزان به خواهرکان و برادرکان تان نه تنها هرگز
مانع تغییرات بنیــادی و پیش��رفت جامعه بر پایـه عدالت اجتماعی،
دار زده نمیش��وند که به مقام و منصب هم میرس��ند و وزیران و
بـاد هوا خواهند شد.
والیان و س��فیران خایناش روی هرزهترین و فاس��دترین همتاهای
به احتمال قوی آقای وارس��ته اینها را میداند ولی ش��گفتا
ش��ان در تاریخ کشور را س��فید کردهاند؛ در س��رزمینی که مردم
که ضمن شب و روز سر جنباندن با عمله مشکوک جامعه مدنی که
پرچم «عدم قهر و خش��ونت» در برابر قهر و خشونت پلشتترین
بقیه در صفحه۴۷

پیـام زن

شماره مسلسل ۷۰

اسد - ۱۳۹۳اگست۲۰۱۴

11

شهباز داوود ـ کابل

آقای مرتضی محیط
تاریخ ما را از دید میهنفروشان یاد نگیرید!

محترم داکتر محیط،
من و بس��یاری از اعضای خانوادهام مدتی بود که به دو سه
س��یدی حاوی گفتارهایی از ش��ما گوش میدادیم که دوستی از
امریکا برای ما فرستاده اس��ت .احاطه شما به مارکسیزم و تاریخ و
مس��ایل جاری در ایران و جهان به گفتارهای ش��ما جذابیت خاصی
میبخشد .باید همین جا به خاطر بهرهای که از آنها بردهایم از شما
تشکر کنیم.
اما در یکی از گفتارها چیزی ش��نیدیم که باور ما نمیش��د
ولی واقعیت بود .باور ما نمیشد که دانشمند متبحری که از تحلیل
اخبار روز اقصی نقاط جهان و از پیدایش حیات تا ضرورت مبارزه
علیه امپریالی��زم و ارتجاع بنیادگرایی س��خن میگوید چگونه در
مورد افغانس��تان چند نامه از میهنفروش��ان پرچمی مقیم امریکا را
بنیاد قضاوت و «درسگیری»اش از تاریخ افغانستان قرار میدهد.
در سالهای خرمستی جنایتساالران جهادی ،داکتر چنگیز
پهلوان هر قدر توانس��ت کتاب و مقاله در بزرگ ساختن سرخاینان
جهادی مثل اسماعیل ،ربانی ،مسعود وغیره نوشت و آنان را رهبران
مسجل ملت ما نامید؛ پیشتر از آن محمود دولت آبادی به نمایندگی
از مجل��ه آدین��ه در گفتگ��و ب��ا
لطیف پدرام شکنجهگر حکومت
پوشالی نجیب و ربانی ،آگاهانه یا
ناآگاهانه در س��فید نمودن چهره
رژیم پوشالی و اربابان روسی آن
شریک شد؛ بعد اسماعیل خویی
آنقدر خوار ش��د که برای همین
پدرام جاس��وس با عنوان «لطیف
جان ،بخوان!» شعر گفت؛ زمانی
هم ح��زب رنجبران ای��ران که با
موضعی ضد سوسیال امپریالیستی
یکی از س��ازمانهای «افغانستان
شناس» انگاش��ته میشد ،نوشت
ک��ه افغانس��تان «بهتری��ن دوره
ش��کوفایی تاریخ معاصر خود را در زمان “جمهوری کمونیس��تی”
تجربه کرد»! هرچند ش��نیدیم که این خط��ای زننده را کم اهمیت
جل��وه داده و در ح��د پاس��خ به نام��های اعتراض��ی ،آن را صرفا
«بیدقتی» نامید! از حزب کمونیس��ت کارگری چیزی نمیگوییم
ک��ه با اتکا روی میهنفروش��ان پرچمی و خلقی و برخی سوس��یال
سرگردانهای مقلد و منحط و بیکارهی اروپانشین ،تا سرحد پروژه

ایجاد «دفترهای افغانس��تان» برای صدور انقالب به افغانستان پیش
رفتن��د که البته حباب بزرگنمایی و الفیدنهای ش��ان زود ترکید
و چنانچ��ه «پیام زن» نش��ریه «جمعی��ت انقالبی زنان افغانس��تان»
(راوا) نوشت گویا مشکالت حزب مزبور بیشتر از آن بود که حق
داش��ته باشد تدارک و پیش��برد انقالب در کشور دیگری را نیز بر
فانتزیهای خود بیفزاید.
آقای محیط ،اگر به خرابی محمود دولت آبادی ،اسماعیل
خوی��ی ،عل��ی صالحی ،پرویز خایفی ،س��حر چیمه و چند ش��اعر
ذلیل دیگر که مرثیهگوی احمدش��اه مسعود جالد و پادوش لطیف
پدرام ش��دند ،بهایی قایل نش��ویم به این دلیل که حضرات ادبایی
سازش��کار و احتم��اال «بیخبر» اند؛ و اگر اش��تباه حزب رنجبران
و ح��زب کمونیس��ت کارگری را به حس��اب «بیدقت��ی» اولی و
بلندپروازیه��ای دونکیش��وتی دومی گ��ذارده و بگذریم ،علت
تکریم شما از میهنفروشان پرچمی این نسخه بدل خاینان تودهای و
چریکهای اکثریتی را چگونه باید فهمید؟
ش��ما ک��ه از اوض��اع در کل کره خاکی ح��رف میزنید،
در مورد گذش��ته «حزب دموکراتیک خلق» در کش��ور همجوار
و همزب��ان ت��ان اینچنی��ن بیگانه
میباشید و محتاج اطالعات؟ آیا
واقعا محتاجید بدانید که س��ران
این حزب از ابت��دای پیدایش از
مس��کو پول میگرفتند ،به حکم
و هدای��ت مس��کو کودتا کردند
و ت��ا خروج روسها غ�لام واقعا
حلقه بگوش مس��کو بودند؟ که
اراذل پرچم��ی و خلقی دختران
و زنان ما را به روسها پیش��کش
میکردن��د و وقتی چند عس��کر
روس در مناطق مختلف کشور به
دخت��ران و زنان در برابر دیدگان
مردانش��ان تج��اوز میکردن��د
و س��پس به س��بک تجاوزکاران امریکایی همهی افراد خانواده و
هر ش��اهدی را به رگبار بس��ته و میس��وزاندند تا نشانی از جنایت
ب��ه جا نگذارند و بعد که خبر درز میک��رد« ،حزب دموکراتیک
خلق» با بیشرافتی پوش��الیترین حزب پوشالی تاریخ ،بیانیه صادر
مینمود که کار کار اش��رار بوده؟ که به اندازه دوره پرچم و خلق
در هی��چ دورهای از تاری��خ افغانس��تان ،زندانها آنق��در از زندانی

تجاوز اتحاد شوروی
و وحشت و جنایت
میهنفروشان پرچمی و خلقی
در افغانستان ،بدترین
خیانت و لطمه ممکن به
ایدههای کارگری بود.
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آزادیخ��واه پ��ر نبود و تنها در یک فرصت ،لیس��ت س��یزده هزار
زندان��ی را که تیرباران ک��رده بودند در برابر چش��مان مبهوت و
ناباور اهالی کابل قرار دادند؟ که یکی از سرگرمیهای پرچمیها
و خلقیها و اربابان روس��ی پایین اندختن مخالفان از هلیکوپترها
ب��ود؟ که نورمحمد ترهکی که او را وقیحانه «نابغه ش��رق» وغیره
لقب داده بودند ،گفته بود که از کل نفوس افغانس��تان ،دو میلیون
نفر برای ش��ان کافی اس��ت؟ محتاجید بدانید که وقتی همس��ران
ماتمدار با هزار بدبختی خود را به اداره خاد میرس��اندند تا س��راغ
شوهران گمش��دهی شان را بگیرند ،از کشتمند ،گالبزوی ،دستگیر
پنجشیری ،س��لیمان الیق ،سروری و غیره موسسان و رهبران خاین
«حزب دموکراتیک خلق» فقط میش��نیدند« :شوی که کم نیست
برو ش��وی دیگر کن»؟ محتاجید بدانید که همین لطیف پدرام که
«جان» و عزیز آقای اس��ماعیل خویی است ،به زور خادی بودنش
به عصمت دخترانی در پوهنتون کابل دست میبرد ولی قربانیان و
خانوادههای ش��ان از ترس آزار بیشتر و کشته شدن ،نمی توانستند
صدای شان را بلند کنند؟ که احزاب پرچم و خلق به علت وحشت
از خیزش جنبش مقاومت به رهبری مائوئیستها («شعلهای»ها) و
س��ایر آزادیخواهان ،از همان آغاز
صده��ا تن از نامدارترین رهبران و
کادرهای «شعله ای» را تیرباران و
در گورهای دستهجمعی زیر خاک
کردن��د که اگ��ر زن��ده میبودند
مطمئنا رهبری جنگ مقاومت ضد
روس��ی در دس��ت احزاب اسالمی
وابس��ته به «سیآیای» و پاکستان
و ارتجاع عرب و ایران نمیافتاد؟
ک��ه حزب ص��د ه��زاری(*) اوالً
دروغ اس��ت و به فرض صد هزار
یا بیش��تر ،آیا اکثر آنان از جان و
دل به ح��زب پیوس��ته بودند؟ آیا
قاب��ل قبول اس��ت که در ش��رایط
بیداد سیاه اشغالگران و ایادی شان
و در بحبوح��ه جنگ مقاومت ملی
در کشوری عقبمانده با  ٩٠فیصد
بیس��واد ،م��ردم به حزبی دس��ت
نش��انده (که تا آن زمان بیش از دو
هزار عضو نداشت) این طور وسیع
بپیوندند؟ اگر این ادعا پوچ نیست
چگونه اس��ت که امروز قادر نیستند حتی ده هزار را گرد بیاورند؟
محتاجید بدانید که...
نه آق��ای محیط ،با اندک تامل و مطالعه ،دیدن نامههای دو

اسد - ۱۳۹۳اگست۲۰۱۴
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سه وطنفروش ،نمیتوانست شما را به گمراهی و سقوط در ورطهی
اش��تباه آزاردهنده و در عینحال مضحک س��تودن میهنفروش��انی
منفورتر از تودهایها و اکثریتیها ،بکشاند.
معلوم نیس��ت کدام برهه از تاریخ حزب پرچم و خلق شما
را فریفته که بر همان مسئله تمرکز میدادیم .به هر حال در این جا
توجه ش��ما را به نکاتی از عمر بیافتخار دو حزب جلب مینماییم
که برای کودکان ما هم پوشیده نیست و چشم پارهترین پرچمیها
و خلقیها هم آنها را رد نخواهند کرد:
 ح��زب پرچم و خل��ق از پیدای��ش ( )١٩٦٥داغ دفاع ووابستگی به حزب منحط و رویزیونیستی شوروی ،داغ میهنفروشی
و مزدوری را بر جبین داشتند.
 به علت جایپا نداش��تن بین مردم و قساوت ،بیش از چندماه نتوانس��تند قدرت را نگهدارند و خواس��تار لشکرکش��ی اتحاد
ش��وروی به کشور ش��دند که غرق ش��دن فقیرترین مردم دنیا به
سیهروزی غیرقابل تصوری ارمغانش بود:
ـ بیش از یکونیم میلیون نفر کشته شدند.
ـ حدود نصف جمعیت کش��ور در پاکستان و ایران مهاجر
ش��دند که در واقع ورود به جهنم
دیگری بود.
ـ ده میلیون مین در سراسر
کش��ور فرش ش��د که تا حال هر
روز قربان��ی میگیرد و تعداد کل
قربانیان تا به امروز به پیش از ٢٠٠
هزار کش��ته و نی��م میلیون معیوب
میرسد.
ـ ح��زب میهنفروش��ان به
ج��ای تحقق ش��عار «ن��ان ،لباس،
خانه» برای م��ردم گلوله ،کفن و
گور داد.
آوردن ارق��ام ویرانیه��ا
و تباهیها لزومی نخواهد داش��ت
زیرا از روی تجاوزی که دهس��ال
طول کشید میتوان آن را خالصه
کرد :نابودی کش��وری کوچک و
به شدت عقبمانده و نادار توسط
ابر قدرتی سوس��یال امپریالیستی و
نوک��ران بومیاش .اگ��ر دیگران
قب��ول نکنن��د ،بس��یاری از مردم
افغانس��تان این حرف مائوتسهدون در س��الهای  60را قبول دارند
که« :اتحاد ش��وروی امروز دیکتاتوری بورژوازی ،دیکتاتوریای
فاشیس��تی هیتلری است ».آنچه اتحاد شوروی سابق بر مردم ما روا
داش��ت به مفهوم معین��ی کمتر از آفتی نبود که توس��ط نازیزم بر
مردم اروپا رفت.
میهنفروش��ان چون فاق��د پایگاه تودهای بودن��د از اول تا
آخرین لحظه و با تمام تار و پود خود را در بند مس��کو نگهداشتند

در  ۱۳۷۱با ورود باندهای
جنایتپیشه اسالمی به
کابل ،تعدادی از سران
«حزب دموکراتیک خلق» در
بدل خروج مصون از کشور
بدون هیچگونه مقاومتی
قدرت را به مزدوران
«سیآیای» و «آیاسآی»
سپردند.

(*) چن��د میهنفروش پرچمی که آقای محی��ط را بغایت ناآگاه
از افغانس��تان و تاریخ مخصوصا سی سال اخیر آن تشخیص دادهاند ،شمار
اعض��ای ح��زب را صد هزار نوش��تهاند و داکتر محیط هم با افس��وس و
حرمان از حزب دموکراتیک خلق صد هزار عضوی یاد مینماید.

بقیه در صفحه۶۳
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یعقوب ابراهیمی
چرا از زخمهای برادرش نمینویسد؟

ما به گزارشه��ای یعقوب ابراهیمی در ب��اره جنایتکاران
ش��مال ارج قایل بودیم و آنه��ا را با عالقمندی دنب��ال میکردیم.
میخواس��تیم آنها به زبانهای مختلف ترجمه شوند تا مردم دنیا در
پس پردههای دروغین ضخیم «دموکراسی» و «آزادی» و «حقوق
زنان» و غیرهی امریکا ،آن واقعیات هولناک و تکاندهنده را ببینند؛
ببینند که یاران جهادی امریکا خیلی بیش��تر و دست بازتر از دوران
خرمستی چهار سالهی ش��ان ،از نظر اقتصادی و سیاسی و اخالقی،
روزگار را بر مردم افغانستان سیاه و استخوانسوز کردهاند .یعقوب
ابراهیمی در دفاع از کامبخش حق داشت خود را تنها احساس نماید
چرا که آن همه رس��انه و اتحادیههای رنگارنگ مطبوعاتی در باره
کامبخش یا س��کوت مرگبار اختیار کردند ی��ا حرفهایی به زبان
آوردن��د که جز التماس خفتبار در برابر جنایتکاران ارزش دیگری
نداشتند .ابراهیمی نیز در مصاحبه با صدای آلمان تایید کرد:
«کس دیگری در اینجا نیس��ت که به شکل بسیار
قاطعانه از این قضیه دفاع نماید».
هنگامی ک��ه قضیه پرویز کامبخش پی��ش آمد و به مرگ
و س��پس به حبس محکوم ش��د ،همه میپنداش��تند که قلم یعقوب
ابراهیمی تندتر و پرش��ورتر از پیش در جهت افشای دژخیمانی که
برادر برومند و بیگناهش را شکنجه داده و خواهان اعدامش بودند،
ب��ه حرکت درآمده و در باره دش��منان خارجی و دش��منان داخلی
یعن��ی جنایتکاران چاکر آنان ،به مردم آگاهی خواهد بخش��ید؛ او
مثل حسین مهدویها و داوود صدیقیها نیست که هدفشان صرفا
پناه جس��تن به غرب بود()١؛ او روزنامهنگار و نویس��ندهای شارلتان
و کاذب نه بلکه مبارزیس��ت که پیکان قلمش به س��وی جنایتکاران
حاکم در افغانستان نشانه رفته است؛ او میداند که زخمهای روحی
و جس��می برادرش را س��الهای سال اس��ت که مردم بالرسیدهاش
تجربه میکنند و بنا ًء نوش��تن از او در حقیقت نوشتن از جراحات
و آالم مردم عزادارش خواهد بود .ولی متاس��فانه چنین نشد .دیگر
نوش��تهای از او در افش��ای جنایتکاران به چش��م نخورد؛ با آزادی
کامبخش گوی��ی وظیفه و مبارزهی ابراهیمی نیز به پایان رس��یده
و ب��ه دولت قول داده که در ازای رهایی کامبخش ،تا زنده اس��ت
علیه جنایتکاران نخواهد نوش��ت .امید چنین نباش��د ولی پیدا شدن
این قبیل ش��کها در اذهان دوس��تدارانش غیرطبیعی نیست وقتی
قلمش دیگر بر ضد اش��غالگران و سگهای بنیادگرا و وارداتیشان
از غرب ،نگردد و دل جنایتکاران را نشگافد بلکه در لجن بحثهای
ساختگی و بیربط به مسایل حیاتی کشور گیر کند که مخصوص ًا از
س��وی عوامل رژیم ایران دامن زده میشود .امریکا و ایادی آن در
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«ائتالف ش��مال» و «جبهه ملی» نیز با آن روشنفکرانی که همسان
ارکان رژی��م از کمبوده��ای «نظام» انتقاد کنند اما علیه اش��غال و
جنایتکاران جهادی و پرچمی و خلقی درون دولت چیزی نگویند،
هیچ «مشکل»ی نخواهند داشت .نوشتههای اخیر ابراهیمی از همین
بیخاصیتی و بیرنگ و بویی ضد جنایتکاران و زیر س��وال بردن
کل دولت آنان رنج میبرند طوری که آنها را به هر نش��ریه دولتی
و مافیایی بدهی با خوش��رویی میپذیرد .جهت روش��نتر ش��دن
موضوع به چند تا از نوشتههای وی در «کابل پرس» نظر بیندازیم.
در مقال��ه «درنگه��ا و پیرنگها» از نبود اپوزیس��یونی
«خردمن��د» و «برنامهگ��را» مینال��د .معلوم نیس��ت درک او از
«خردمند» و «برنامهگرا» چیس��ت .حتی «جبهه ملی» س��رخاینان
و سرجنایتس��االران ،ه��م خ��ود را «خردمن��د» میخوانند و هم
«برنامه گرا» .در افغانس��تان اسیر ،یک روشنفکر مبارز برای یافتن
اپوزیس��یون «خردمن��د» نباید خود را س��رگردان س��ازد .او اگر
تشکل رزمندهای را یافت خوب و در غیر آن اگر در مبارزه جدی
باش��د باید آواز خودش را بلند نماید با اعتقاد به اینکه س��رانجام با
آوازهای مش��ابه گره خورده و چه بس��ا به ظهور جنبشی بهمنآسا
منج��ر گردد و تا آن هنگام در صورت��ی که صدای مردم خاموش
و س��تمدیدهاش باش��د ،بدون تردید به تنهایی نی��ز موثر بوده و به
نقطهی امید مردم در ظلمت موجود بدل خواهد گشت .مثال ماللی
جویا بسیار گویا و آموزنده است .ندای او به سرعت ندای اکثریت
مردمش ش��ده و به صدای نیرومند عدالت طلبانه در سطحی جهانی
پیوس��ت .روش��نفکران مبارز در دنیا کم نبودهان��د که به تنهایی و
از صفر آغاز کردند و چون کارش��ان بر نیاز تاریخی اس��توار بود
با خونش��ان یا کارش��ان یا هر دو نام خ��ود را در تاریخ جاودانی
س��اختند .صمد بهرنگی از نوشتن برای کودکان شروع کرد ،غالم
حسین ساعدی داستان مینوشت ،و خسرو گلسرخی و نعمت آزرم
و س��عید سلطانپور و ...با شعر و نمایش��نامههای شان علیه رژیم شاه
میجنگیدند و از فقدان اپوزیسیونی «خردمند» و «برنامهگرا» نه
این که ش��اکی نبودند بلکه با اعتقاد به مبارزه مسلحانه ،حزب توده
را که مایل بود نقش «اپوزیس��یون همایونی» را در رژیم ش��اه ایفا
نماید ،به درس��تی به مثابه حزبی خاین و وابسته به مسکو تشخیص
و در برابرآن موضعی آش��تیناپذیر داشتند .نقش آنان در آگاهی
تودهها و برپایی و پیروزی انقالب  ۵۷ایران چشمگیر بود.
بنابرین ابراهیمی که احزاب موجود را «احزاب سرکاری»
میخوان��د و به ماهی��ت مافیایی ،ارتجاعی ،وابس��ته و ضد مردمی
رسانههای برقی و چاپی باید بیشتر از هر کس آشنا باشد ،حق ندارد
در جس��تجوی «اپوزیس��یونی خردمند» برآید .خود باید دست به
کار شود ،بنویسد و در صورت امکان سازماندهی کند به هر اندازه
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و در هر جایی که مقدور اس��ت .ولی این امر با نوش��تن مقالههای
گنگ ،چند پهلو ،فیلس��وف نمایانه و تقلیدی نویس��ندگان ایرانی
بیجبهه ورژیمی ،تحقق پذیر نیست.
در مقاله «روزنامهنگاران آوانگارد و دسیسهی شایالکها»
ب��ه ای��ن قم��اش جملهه��ا بر
میخوری��م« :ع��ادت م��ا به
اس��تبداد زدگ��ی و هرزدگی
دیگ��ر س��بب ش��ده س��ت»،
«ع��ادت ما ب��ه س��اختارهای
محافظه کارانه و ناکارآمد»...
کی به اس��تبداد و ساختارهای
ناکارآمد عادت دارد؟ منظور
از «ما» کیست؟ روشنفکران یا
مردم به طور کلی؟ اگر منظور
روش��نفکران افغانستان اند که
زی��ر حاکمیت اش��غالگران و
س��گهای بومی ش��ان ،به تن
دادن به هر پستی خو کردهاند،
پ��س قب��ل از همه ش��ما آقای
ابراهیمی باید ماس��ک رهنورد
زریابها ،سمیع حامدها ،اکرم
عثمانها ،لطیف پدرامها ،منیژه
باختریها ،واصف باختریها،
رزاق مامونه��ا ،کاظ��م
کاظمیه��ا ،اعظ��م دادفره��ا،
اسحق نگارگرها ،حمیرا نکهت
دستگیر زادهها ،سیاهسنگها،
عس��کر موس��ویها ،پرت��و
نادریها ،رنگین دادفر سپنتاها
و ...را دری��ده و آنان را که به «اس��تبداد زدگ��ی» و «هرزدگی
دیگ��ر» عادت گرفته و این مرض خ��ود را میخواهند به مردم ما
تسری دهند ،افش��ا نمایید .چرا در برابر این روشنفکران خاین که
چشم و گوش اشغال و استبداد اند ،سکوت را ترجیح میدهید؟ چرا
مانند «رادیو آزادی» عامگویی کرده و مردم زیر یوغ اس��تبداد را
با مستبدان در یک ردیف میگذارید؟
ولی اگ��ر منظور مردم باش��د ،ح��رف ش��ما لفاظی مفت
روش��نفکرانه و در واقع تفی سرباال میباشد .درست است که ملت
ما متاسفانه به آن اندازهای که در مقابل تجاوزگران خارجی حساس
بودهاند ،در مقابل تجاوزگران و مستبدان داخلی نبودهاند .با این هم
روش��نفکران مبارز باید از خود بپرسند که برای بردن آگاهی بین
مردم ستمکش چقدر کار کردهاند؟ به نظر ما در این زمینه ،کمکاری
حتی س��ازمانهای انقالبی مشهود است چه رسد به افراد بیسازمان.
س��ازمانهای انقالبی اگر چه نقش��ی در دوره جنگ مقاومت ضد
روسی داشتند و فراوان شهید دادند ،نتوانستند الاقل رهبری مستقل
بخشی از جنبش رهاییبخش را در دست گیرند؛ در دوره خیانت و
دهشت جهادی و طالبی به انفعال تقریب ًا کامل غلتیدند که در نتیجه
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با س��قوط طالب��ان و هجوم امریکا و نوکران اس�لامیاش تا امروز
نه موفق ش��دند جنبش آزادیخواهانه ایج��اد کنند و نه خیزشهای
خودج��وش م��ردم را در نقاط مختلف کش��ور رهب��ری دهند .به
همین جهت امروز که طالبان توس��ط ایدئولوگهای نکتاییپوش
غربنشین آنان «مقاومتگران
ض��د امپریالیس��ت» ترس��یم
میش��وند برای ه��ر انقالبی و
دموکرات زجردهنده اس��ت.
ول��ی علیرغم ضعف ش��دید
جنبش انقالب��ی و داغدیدگی
۳۰س��اله ،علیرغم خیانتهای
روشنفکران مرتد و تسلیمشده
اخوان��ی و پرچم��ی و خلقی،
م��ردم ب��ه اس��تبداد ع��ادت
نکردهاند .هیچ ملتی به استبداد
عادت نمیکند .حتی در عرض
نه سال اخیر هم شاهد برخاستن
تودهها در گوشه و کنار کشور
علی��ه امری��کا و س��گهایش
بودهای��م .درمقایس��ه با مردم،
روشنفکران عموم ًا چندین گام
عقب بودهاند.
از جان��ب دیگر با این
هم��ه «م��ا» گفت��ن ،در واقع
وطنفروش��یها ،فس��ادها و
پلیدیهای تبه��کاران مافیایی
حاکم ،بر س��ر تودهها تقس��یم
میش��ود در حال��ی ک��ه هیچ
لک��های از آن خیانته��ا و
بیش��رافتیها نمیتواند در دامان پاک آنان بنش��یند .از «ما» شکوه
ک��ردن به نوعی توجی��ه و تبرئهی حاکمان خواه��د بود که عامل
و م��رادف کلیه پلش��تیها و جنایتپیش��گیها ان��د .در عین مقاله
میخوانیم:

ابراهیمی باید نشان میداد
که روشنفکران دینی چون
با بنیادگرایان از لحاظ
ایدئولوژیک خط کشی ننموده
و مدافع سیکوالریزم نیستند،
در آخرین تحلیل در نبرد بین
دموکراسی و تئوکراسی ،جانب
سیافها ،ربانیها ،عبداهللها،
فهیمها ،محققها ،محسنیها
و سایر «برادران قیادی دینی»
شان را خواهند گرفت.

«درین بهبوبه (بحبوحه)ی نامراد و نابرابر آنچه به
دوام و گس��ترش کار آوانگارد در عرصه روشنگری
و روزنامهن��گاری میانجام��د ،ب��ه نگ��رش و رفت��ار
سنجیدهی نویس��ندهگان و روزنامهنگاران ،که با یک
ریاضت طوالنی توام است بستهگی دارد» .
آیا «رفتار سنجیده» همان است که از خواری و فرومایگی
رهنورد زریاب ،پرتو نادری ،منیژه باختری ،جاوید فرهاد ،س��میع
حام��د و ...در برابر دژخیم عطا محمد س��خن نگف��ت؟ آیا «رفتار
س��نجیده» و «دوام و گسترش کار آوانگارد» با توسل به فیلسوف
و مش��اور محبوب هیتلر و نازیها و کلیه مرتجعان ایرانی و وطنی،
بقیه در صفحه۵۸
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حنیف اتمر از پلیدترین شکنجهگران خاد
اتمر از زمین بلند میشود و بدون آنکه کلمهای به زبان آرد،
با تفنگچه کمریاش سه مرمی بر ایمل فیر کرد
یکی از مبارزان که خوش��بختانه در قید حیات میباش��د و
حاضر اس��ت علیه ای��ن آدمکش خادی که مس��تنطق اش بوده ،در
محکم��های ذیصالح ش��هادت دهد ،چش��مدیدش را چنی��ن اظهار
میدارد:

از همان اول وقتی حنیف اتمر وزیر ش��د ،مردم میدانستند
که باید س��ر و پایش کدام جای بند بوده باش��د که از س��طح یک
ش��کنجهگر خ��اد ناگهان وزیر ش��ود .و چون حکومتس��ازی در
کشوراشغالش��ده به دس��ت امریکا بود ،طبیعت ًا او را هم مثل امراهلل
صالح ،امی��ن فرهنگ ،کریم خ��رم ،اس��ماعیل ،انورالحق احدی،
ش��هرانی ،رامی��ن وغیره ب��ه درس��تی از مهرههای آزمایش ش��ده
«س��یآیای» میدانس��تند که مانند اکثر میهنفروش��ان پرچمی و
خلقی که پس از زوال اتحاد ش��وروی به دام��ن دولت امریکا پناه
جس��تند ،همچون مور و مگس دور و پیش ملکه شان حامد کرزی
حلق��ه زدهاند که به نوب��ت در مقامی مقرر ش��وند .امروز عناصر
پلیدی مثل اتمر و اعظم دادفر خیانت ش��ان را با اس�لامی س��اختن
معارف افغانستان ادامه میدهند (بیبیسی ۳ ،سپتامبر .)۲۰۰۶
ام��ا حنیف اتم��ر میهنفروش غیر از این س��یاهیها ،ش��اخ
بدنامی و رذالت دیگری هم بر س��ر دارد و آن ش��کنجهگر بودنش
در خاد است .او بخاطر خشنود ساختن اربابان پرچمی و روسیاش
ب��رای درهم شکس��تن روحیهی اس��یران به محض دی��دن آنان به
کثیفترین دش��نامهای خواهر و مادر متوس��ل میش��د و بعد که
اکثراً این بیشرافتیاش کارگر نمیافتاد ،به شکنجههای غیر انسانی
روم��یآورد تا با گرفتن اعترافی ،نزد اربابان روس��ی و پرچمی و
خلقی اش «برازندگی» کسب کند.
از خیانتهای نابخشودنی احمد شاه
مسعود ،قس��یم فهیم ،داکتر عبداهلل ،قانونی
و غیره سرجنایتس��االران ،یکی هم نابود
کردن دوس��یهها و اس��ناد خاد ب��ود تا هم
رشتهی خود با پوشالیان را محو کنند و هم
مدارک بیش��مار حاکی از شکنجهگر بودن
لطیف پدرامها ،جاویدکوهستانیها ،اکرم
عثمانها ،اس��داهلل حبیبها ،داکتر س��هیال
صدیقیها ،قدریهیزدان پرس��تها ،حنیف
اتمرها و س��ایر یاران خادی ش��ان به دست
مردم نیفتد .ب��ا اینهم کم نیس��تند گواهان
زنده که در ش��رایطی مس��اعد و با غلبه بر
محافظ��هکاری ،چه��ره واقع��ی تبهکاران
مشخص خادی و جهادی را که خود را زیر
ماسکهای گوناگون پنهان نمودهاند ،برای
حنیف اتمر
مردم افغانستان و دنیا برمال سازند.

«حنیف اتم��ر بین زندانیان به نام متخصص فحش
و ناس��زاهای رکیک شهرت داش��ت و با مواجه شدن
با هر زندانی لحظهای زبانش را از دش��نام دادن به زن
وخواهر و مادر و ...بند نمی آورد.
روزی یک زندانی را که به اتهام ش��علهای بودن
دس��تگیر ش��ده بود با دستان از پشت بس��تهاش نزد او
میاورن��د .وقتی اتم��ر زندانی را میبین��د طبق عادت
ش��روع به فحاش��ی میکند .نام زندانی ایمل زرمتوال
ب��ود ،مردی ق��وی هی��کل و قدبلند .ایمل با ش��نیدن
دش��نامهای اتم��ر با اش��ارهای متبس��مانه او را نزدش
خواس��ته و میگوید چیزهایی را برایش افشاء خواهد
ساخت .اتمر نظری فاتحانه به سایر خادیهای حاضر
انداخته و گفت" :کسی که پیش من بیاید حتما رازش
را برایم میگوید ".و س��پس نزدی��ک ایمل میرود.
ایم��ل از او میخواهد نزدیکتر بیای��د تا موضوع را
در گوش��ش بگوید .اتمر گوش��ش
را پی��ش میکند ک��ه ناگهان ایمل با
تمام نیرو با زانویش ضربهی س��ختی
ب��ه خصیههای اتمر میزن��د .اتمر به
زمین میافتد و از درد بخود میپیچد
که ایمل باز هم خی��ز زده و با هردو
زانو خود را روی ش��کم شکنجهگر
میان��دازد .س��ایر خادیها که بکلی
غافلگیر ش��ده بودند ،ایم��ل را دور
میکنند.
اما اتمر از زمین بلند میش��ود و
بدون آنکه کلم��های به زبان آرد ،با
تفنگچه کمریاش سه مرمی بر ایمل
فی��ر کرده او را جا به جا به ش��هادت
میرساند◊».
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«دپاریس کنفرانس»

نه یې بخښو ،نه یې له یاده اوباسو!
زموږ په دردیدونکی ملت څه خوابدوونکی او ناوړې
لوب���ې نه کیږی .دا ځل د امریکا په پلوی د ځورونکی ډرامې
"د پاریس کنفرانس" ترس���ره کول دی ،چې شمالی ټلوالې،
طالبان ،د ګلبدین ګوند ،القاعده ،ملی جبهه ،د س���ولې عالی
ش���ورا ،ملی ائتالف ،د حق او عدالت ګوند او یو ش���میر نور
جـ�ل�ادان یـې راټـول کـ���ړل ،څـو زموږ خلـکو ته "س���وله"
راولی.
اصلی ستونزه دا نده ،چې ولې دغه کسبی انسانوژنکی
بانډو ٌنه د وینو ککړ الس��ونو س��ره یوځای ناس��ت او د سولې
نارې س��ورې وهی؛ دا هم س��تونزه نده ،چ��ې د دغو خاینینو
د "ج��وړ جاړی" بې ځای��ه ادعا چې د ګډ دول��ت جوړیدو ته
ورس��یږی او د خلکو یووالی او نور آرامښت لپاره له وړاندې
کوی؛ اصلی مسئله دا ده ،چې د امریکایی نیواکګرو تبلیغاتی
ماشین او د دوی ټول السپوڅی راپاریدلی او د "کارپوهانو"،
"ش��نونکو" او پ��ر امریکا خ��رڅ ش��وی او د الس مهرې لکه
ظریف نظر د "آزادۍ راډیو" ،ډاکټر اکبر وردک ،ډاکټر احمد
مهج��ور ،وحید م��ژده او د نورو ل��ه الرې د پاریس کنفرانس
حادثه ګڼی او په داس��ې ش��ور او غلمغال س��ره له دغې څخه
خبرې کوی ،ښ��ایی چې د افغانستان خلک یوازې همدغه یو
انتخاب لری او که چیرې سوله غواړی نو باید د دغو جالدانو
خبرو ته غاړه کیږدی ،ځکه چې هغوی د افغانس��تان بر الس��ه
"رهبران" ګڼل کیږی چې یوه ډله یې په قدرت کې برخه لری،
بله ډله "ښاغلې په وسلو سمباله ډله" او بله یې"پرته له وسلو
ښاغلې ډله" شمالی ټلوالې ده او د دوی په جوړ جاړی سره به
په افغانستان کې سوله او سوکالی حاکمه شی.
لیک��ن دوی ړانده دی او زموږ خلک د خپلو مخکینیو
خیانتونو او فساد په اړه بیشعور ګڼی.
زم��وږ خلک دغ��ه د قرآن ل��وړه ماتوونک��ی او قومی،
مذهب��ی او ژبن��ی بې پته تفرق��ه اچوونکی ،د اس��امه بن الدن
کولرا وارد کوونکی او عربی دالالن په ښه توګه پیژنی او باور
ن��ه لری چې تر ډیرمهاله د یو بل خوړلو او پر خلکو ظلم کوله
پرته تاب پیدا کړی .ځکه تر کومې کچې چې د بیلینونو ډالرو
په غال سره پړسیدلی ،د سولې راوستلو او جنایتونو ته د پای
ټکی کیښوس��تلو لپاره په هماغه کچه سترګې یې تنګې شوې

دی .دغه بانډونه د ناوړو جنایتونو او خیانتونو د ترسره کیدو
له امله د خپلې راتلونکې په اړه په اندیښنه کې دی ،څو داسې
ن��ه چې د خلکو لخوا محکمه او وځړول ش��ی؛ دا دی چې په
ناولتوب س��ره د خپل ځان لپاره د بخښنې قانون پاس کوی،
دې ت��ه چمتو دی چې له خپل پت او ناموس څخه تیر ش��ی،
ول��ې د قدرت څخه ګوښ��ه کیدو او د هغې ویش ت��ه لیوالتیا
ن��ه لری ،ځکه چې بش��پړ ځواک په الس ک��ې نه درلودل ورته
"خوندور" نه ښ��کاری او هاخوا دېخوا شریکانو لخوا د ټوټه
کی��دو ګواښ وینی .که څه هم د دوی بخت د امریکا په الس
ک��ې دی ،لیکن له هغو رنډیو له ډل��ې څخه دی چې په یو بې
پار بسنه نه کوی او د ایران وحشی رژیم ،پاکستان ،عربستان،
ترکیه او نورو سره هم پټې یا ښکاره اړیکې لری.
د دې خاینانو د بنس��ټیزو مناسباتو له امله چې بهرنیو
دولتون��و ت��ه چوپړی کوی ،د مخ��دره توک��و او لرغونو آثارو
قاچاق او د افسانوی پانګو لپاره د عامه شتمنیو لوټولو ته یې
السرس��ی موندلی دی ،نه جوړ جاړی ،بلکې د یو بل د خیټو
څیری��دل رامنځ ته کوی ،په ځانګړی توګه تر هغه مهال چې د
خلکو توفانی غورځنګ پر هغوی ویره وانه چوی .تراوسه له
دوی څخه د پام وړ یو شمیر یې چې مختلفو مافیاوو ډلو سره
تړلی دی ،مخکې له دې چې د خلکو لخوا مجازات ش��ی ،د
شتمنیو ویش او امتیاز ورکوونې پرسر د اختالفاتو له امله ،د
"ورونو" له الرې له منځه تللی دی.
امریکا چې د خپلو اقتصادی ،سیاسی ،او استراتیژیکو
موخو لپاره په افغانس��تان کې د نسبی ثبات غوښتونکی دی،
پ��ه پام کې لری د خپ��ل فرمان الندې د ټول��و چوپړانو لکه له
جه��ادی او طالب��ی نیولې تر خلق��ی او پرچمی او جاس��وس
کس��به تکنوکراتان (وزیران ،سفیران ،ویاندویان ،مشاورین،
مرس��تیاالن او  )...په یو آخور کې وتړی .لیکن دغه "س��وله"
د خلکو لپاره بې ارزښ��ته ده؛ د هیواد پلورو رذیالنو ترمنځ د
ځواک ویش هغوی به نور هم نش��ه ک��ړی .له هر څه وړاندې
ریښتینی سوله د سم عدالت (د وروستیو درېیو لسیزو خاینو
جالدانو مجازات او محکمه) ترس��ره کولو س��ره شونې ده او
ب��س .لخضر براهیمی وی��ل وو" :په برلین ک��ې مو عدالت د
سولې قربانې کړو" ومو لیدل چې د عدالت پرته د سولې دعوا

پیـام زن

شماره مسلسل ۷۰

ب��ې ځای��ه او درواغ ده ،زم��وږ خلک هم ،د امری��کا او د هغه
زیږدو طالبابو په النجه او هم د جهادی-ګلبدینی او د کرزی
تکنوکراتو جاسوس��انو ګوډاګی کورنیو په بی س��اری ظلم و
()١
ستم کې سوزیږی.

کله چې امری��کا اړین ولیدل ،چې طالبان
او ګلبدی��ن هم په ځواک ک��ې ورګډ کړی نو باید
هغ��وی د ب��وډۍ ټال څخ��ه په تیرولو ،د س��ولې
په مش��روعه کوترو ،د سیاس��ی هوی��ت او باور په
درلودلو د پاریس په کنفرانس کې ورګډ کړی نو
ی��و ځل بیا یې «آزادۍ راډیو» ته دنده ورکړه تر
څ��و د وحید م��ژده او د نورو څو رګ��ه روڼ اندو
دالالنو ل��ه خولې «ن��رم دری��ځ»« ،بدلون» او
د طالب��ان نو تر منځ «درز» ،چ��ې «میانه رو او
تندرو» دی ،خبر ورکړی.
په دولت کې د دوی ش��تون نه یوازې دا چې د س��ولې
د رامنځت��ه کی��دو د خنډ بنس��ټیز الم��ل ګرځی ،بلک��ې له ډیر
پخ��وا یې د افغانس��تان د وی��ش د خطر زنګ پ��رالر اچولی،
چ��ې پ��ه وروس��تیو ک��ې د جنایتکارانو لک��ه ضیا مس��عود،
محق��ق ،عطامحمد ،دوس��تم ،لطیف پدرام او ن��ورو لخوا د
دوی امریکای��ی پالر س��ناتور دانارورابکر په پلوی س��ره ،یو
ځ��ل بیا راوچت ش��و او زموږ د خلکو ذهن ی��ې ناکراره کړ.
ت��ر نن��ه د جه��ادی او د دوی همالس��و اس��تبداد و چې زموږ
خل��ک یې منځنیو پیړیو لور ته ولیږدول ،لیکن نن ورځ نړۍ
خ��ور امریکا ،طالبی بال هم په خپل الس��پوڅی دولت کې ور
زیات��وی ،څو دغه الر زر او په ښ��ه توګه ووهل ش��ی .دغه له
خیانت څخه ډکه "سوله" د امریکا اړتیا ده ،نه د افغانستان د
محرومو خلکو .نه د امریکا زنځیری س��پیو لیرې کول ،بلکې
د دوی ترمنځ د "س��ولې" منل او س��پیڅلتوب په ښکاره توګه
له خلکو سره خیانت دی.

موږ د یو داسې سولې هیله من یو ،چې له
امریکا څخه د افغانستان خپلواکی ترالسه کولو
او او د خاینین��و نیول ،مج��ازات او محکمه کول
او د امریکا او د دوی پورې تړلو خلکو له خولې
د بلیونون��و ډال��رو پ��ر راویس��تلو والړه اوس��ی.
ل��ه دې پرته زم��وږ خلک به نه س��وله ووینی ،نه
دموکراسی او نه پرمختګ او هوساینه.
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د امریکا لپاره اړی��ن دا دی ،چې په خپله
ولکه ک��ې د افغانس��تان د درلودلو س��ره خپلې
نظامی -جاسوس��ی اډې د چی��ن ،روس او هند
هیوادن��و ته څیرمه جوړې کړی او زموږ د هیواد
د زیرم��و ترڅنګ د س��یمې د ان��رژۍ او هیروینو
قاچاق لوی زیرمې په انحصار کې ولری.

یوواځین��ی ش��ی چې دغ��ې یرغلګر ځ��واک او زور ته
مط��رح نه دی ،په افغانس��تان ک��ې د حاکمی��ت ماهیت دی،
ک��ه څه هم د ایران او عربس��تان خون��ی او ارتجاعی رژیمونو
پرتله ،انس��انوژونکی ،د انس��ان ضد ،د دموکراس��ۍ ضد او د
ښځې ضد اوسی .جهادی او طالبی بانډونه د مخدره توکو له
کښ��ت څخه پرته ژوند نه لری او دغه د امریکا دولت س��ره د
دوی حیاتی مش��ترکه وجه "اقتصادی" ده او دا المل دی چې
د تریاکو د کښ��ت س��یمو او د هیروین جوړونې فابریکو او د
چرس��و او هیروینو ګودامونو باندې ن��ه امریکا بمبار کوی او
ن��ه د کرزی ناوړه رژیم چې د خلکو غولولو لپاره کله ناکله په
ټرکونو او ګودامونو کې د س��لګونو ټنو چرس��و او هیروینو د
"نیولو" ادعا کوی ،لیک��ن د ټرکونو او ګودامونو د مالکانو د
نیولو خبر نه ورکوی.
جهادی او طالبی غوړه ماله چوپړان او د امریکا شتون
پل��وه ش��اید ووایی ،چ��ې په هر ګون��د کې ن��اوړه خلک پیدا
کیږی او دغه د بنس��ټپالو «مش��رتابه» او د امریکا سره تړاو نه
لری .لیکن زموږ ماش��ومان هم ځواب ورکوی ،کوم یو مړ یا
ژوندی داس��ې لوی جنایتکار پیژنی ،چې خپل کوم جنایتکار
او بې پته یې په دار ځړولی یا زندانی کړی اوس��ی؟ که چیرې
د نادیې انجمن میړه د خاین تورن اس��ماعیل او د دې پلویانو
ل��ه خوا حمایت نه درل��ودی او یا په دې هی��واد کې قانون او
حس��اب ورکونه د بنسټپالۍ په میکروب چټل شوی نه وایی،
آی��ا دغ��ه ناځوان ب��ه د نادی��ې د وژلو جرئت ک��ړی وایی؟ که
چی��رې جیحون د "مارش��ال" ویجاړونکی پلوی نه درلودلې،
د دغې پیښ��ې مرتکب کیدلی ش��و؟ ناهیلې ښ��ځې لکه آمنه،
صنوبر ،انیسه ،ذکیه او  ...او دې نیږدې وخت کې په بامیانو
ک��ې پیغلوټی ش��کیال چې د س��ید واحد بهش��تی لخوا چې د
جه��ادی بې پتو ل��ه ډلې څخه دی ،تیری پرې وش��و او ووژل
ش��وه او نورې س��لګونې بیلګې څرګندوی ،چ��ې د امریکا په
پلوی د بنس��ټپالو وینو څښونکو ش��تون سره دغه ناورینونه د
پ��ای ټکی نه مومی .په دې څوک پوهیږی ،چې د بې پته قاتل
حکیم ش��جاعی ترش��اه لوی جنایتکار کریم خلیلی او امریکا
والړه ده؟
پاتی په  ۶۸مخ کی
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شعلهی برخاسته از خون فرزادها

رژیم سفاک ایران را خواهد سوخت!

خون شهیدان و کلمات ماندگار فرزاد و وکیلی،
روی سیاه مخبران و مزدبگیران رژیم خونخوار ایران در کشور ما را سیاهتر میسازد
هنوز خ��ون دهها افغ��ان نگونبخ��ت در ایران نخش��کیده
بود که خب��ر اعدام پنج فرزند اصیل خلق ایران توس��ط جمهوری
اس�لامی جنایتکار به گوش رس��ید .به تاریخ  ۱۹ثور  ۱۳۸۹فرزاد
کمانگر،معلم سلحش��ور کرد ،این صمد بهرنگی روزگارما همراه با
چهار همزنجیرش ش��یرین علم هولی ،علی حیدریان ،فرهاد وکیلی
و مهدی اس�لامیان در کش��تارگاه اوین به جرم آزادیخواهی اما با
اتهامات س��خیف و ساختگی اعدام ش��دند .از این مبارزان خواسته
ش��ده بود که برای نجات از مرگ ب��ه درگاه خامنهای توبه نامهای
بنویسند .اما این فرزندان راستین و پرافتخار ایران ،بی هیچ تردیدی
مرگ را بر خواری تسلیم در برابر سرجالد ترجیح دادند.
رژیم دراکوالیی که در اثر مقاومت دلیرانهی مردم سراسر
ایران سراسیمه ش��ده اس��ت ،تصور میکند با ترور نویسندگان و
شاعران و فرهنگیان و سیاستمداران آزادیخواه و اعدام هرچه بیشتر

مبارزان ،خواهد توانس��ت جو وحشت و خفقان را تشدید کرده و
بالنتیجه مردم را ناامید و مرعوب س��ازد .اما این شیوههای هیتلری
نتوانسته جلو خیزشهای مردم و ایستادگی حماسی زندانیان سیاسی
را بگیرد و همین واقعیت ،والیت فقیه محتضر را دیوانهتر و آن را
به پرتگاه نیستی نزدیکتر کرده است.
رژی��م ،طبق معم��و ِل هر حاکمی��ت ارتجاع��ی درمانده و
دروغگو ،فرزاد و دیگران را «بمب گذار» نامید .ولی بنابر گفتهای
نغز و رس��ا ،این اتهام درست است؛ فرزاد با مرگ حماسیاش بمبی
در قلب رژیم کار گذاشته که به زودی آنرا منفجر خواهد ساخت.
فرهاد وکیلی در یکی از آخرین نامههایش نوشت:

باال (راست به چپ) :مهدی اسالمیان ،شیرین علم هولی ،علی حیدریان
پایین ، :فرهاد وکیلی با کودکش و فرزاد کمانگر

«توق��ع اين ب��ود که من ب��ا امضای برگ��ه عفو به
هرآنچه داشتم پشت پا بزنم .از من ميخواستند انسانی

مادر قهرمان فرزاد کمانگر« :فرزاد من نمرده ،تازه
فرزاد زنده شد ،همه دانش آموزان فرزاد،
فرزاد هستند ،از امروز من تازه كارم شروع شد».

پیـام زن

شماره مسلسل ۷۰

باش��م عاری ازهرگون��ه اراده و مقاوم��ت اخالقی و
هويت اجتماعی و تاريخی ....به زورگويان و مستبدان
اعالم کردم که اين هدف شما به غايت دست نيافتنی
است».
فرزاد در نامهای از زندان عنوانی شاگردانش مینویسد:
«مگر میتوان بار س��نگین مسئولیت معلم بودن و
بذر آگاهی پاشیدن را بر دوش داشت و دم برنیاورد؟
مگر میتوان بغض فروخورده دانشآموزان و چهرهی
نحیف آنان را دی��د و دم نزد؟ مگر میتوان در قحط
س��ال عدل و داد معلم بود ،اما "الف" و "بای" امید و
براب��ری را تدریس نکرد ،حتی اگر راه ختم به اوین و
مرگ شود؟»
«جمعیت انقالبی زنان افغانس��تان» به نوب��ه خود به وجود
شیرین علم هولی بین قهرمانان جانباخته و نیز به مادر فرزاد میبالد
که پس از انتشار خبر اعدام پسرش گفت:

«فرزاد من تازه زنده ش�د ،همه دانش
آموزان فرزاد ،فرزاد هستند».

مهدی��ه گلرو در جایی از نام��های از زندان به یاد همبندش
ش��یرین هولی مینویسد« :اشتیاق ش��یرین به زندگی و پیشرفت و
تالش او در مطالعه ش��بیه کسی بود که تنها چند روز از بازداشتش
گذش��ته و بزودی هم آزاد خواهد شد؟!  ...وقتی سراسیمه شیرین
را بدون خداحافظی از ما جدا کردند ،گویی طناب دار او را فریاد
میزد و امید داشت کورسویی از ترس در چشمان همچون عقابش
ببیند اما نیک میدانم که شجاعت شیرین تاریکی نیمه شب اوین و
سختی طناب دار را به سخره گرفته بود».
خون ش��هیدان و کلم��ات ماندگار ف��رزاد و وکیلی ،روی
س��یاه رهنورد زریاب ،منیژه باختری ،کاظم کاظمی ،حمیرا نکهت،
لطیف پدرام ،پرتو نادری ،مهس��ا طایع ،سمیع حامد ،جاوید فرهاد،
ابوطالب مظفری ،خالده فروغ و س��ایر مخبران و مزدبگیران رژیم
خونخوار ایران در کش��ور ما را سیاهتر میسازد که همه جنایتها
و خیانتها و تیرهروزیه��ا را در ایران و وطن ما یابووار میبینند
اما دم برنیاورده و با مدیحهس��رایی برای سرجنایتساالران ایران و
ادامه خدمت در باندهای مافیایی و دولت پوش��الی کرزی وجدان
و ش��رف شانرا ارزان به «س��یآیای»« ،واواک» و «آیاسآی»
میفروشند و آنقدر وقیح و بدذات اند که زیر نام «کار فرهنگی و
غنای زبان فارسی» علن ًا به پشتیبانی از رژیم تبهکار ایران در کشور
ما زبان گش��وده و حتی مراسم بزرگداشت و سالگرد تولد شان در
النه جاسوس��ی ایران در کابل برگزار و مدالهای بندگی و خیانت
به گردن ش��ان آویخته میشود .اینان همه سر و ته یک کرباس اند
چون هیچ یک برضد فرومایگی و سازش��کاری خاینانهی هیچکدام
کلمهای بر زبان نمیرانند.
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در حالی که افغانس��تان ما در اش��غال چهل کشور جهان به
س��ردمداری امریکا ق��رار دارد که هر لحظه علی��ه مردم ما جنایت
میآفرینن��د؛ در حالیکه م��ردم ما از توحش طالب��ان این غالمان
خانهزاد و زنجیری پاکس��تان و تبهکاریها و بیناموسیهای «جبهه
ملی» و «ائتالف ش��مال» و مبدل شدن افغانستان به مرکز بازیهای
ش��یطانی غرب و ایران و پاکستان عذاب میکشند ،خاموشی جهان
به اصطالح متمدن و س��ازمانهای حقوق بش��ری در برابر قتلهای
دستهجمعی صحرایی مبارزان ایران به دست دژخیمان والیت فقیه،
برای ما دردی مضاعف سهمگین است.
«جمعیت انقالبی زنان افغانستان» با جنبش آزادیخواهانه در
ایران اظهار همبس��تگی نموده به خون ارجمند گروه فرزاد کمانگر
و سایر جانباختگان ایران سوگند میخورد که تا آخرین نفس برای
نابودی همکیش��ان افغانی والیت فقیه خ��ون و خیانت از پیکار باز
نخواهد نشست و چاکران رژیم ایران از نوع محقق ،خلیلی ،عبداهلل،
فاضل سانچارکی ،محس��نی ،انوری ،سرور دانش ،اسماعیل ،عالمی
بلخی ،آمنه افضلی ،ضیا رفعت ،س��یدعلی جاوید و غیره خاینان را
اج��ازه نخواهد داد که ویروس جمهوری اس�لامی را با خاطر آرام
در خاک ما بپاشند.
ما اعتقاد راسخ داریم که از خون تک تک مبارزان جانباخته
ایران ،س��رانجام جنبش عظیم خلق ایران شعلهورتر گردیده تومار
رژیم ددمنش را یکبار و برای همیش��ه برچیده و س��ران به اصطالح
تندرو و سسترو آنرا به سزای اعمال شان خواهد رسانید.

ش�هادت فرزاد و همراهانش نیروبخش

کلیه مبارزان راه آزادی است!

توفندهباد جنبش دموکراسیخواهانه و

رژیم برانداز در ایران!

نفرین و مرگ بر رژیم سفاک خامنهای/

احمدی نژاد!

زنده باد همبستگی نیروهای آزادیخواه

ایران و افغانستان!

جمعیت انقالبی زنان افغانستان (راوا)
 ۲۲ثور  ۲ – ۱۳۸۹می۲۰۱۰
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مطلب ارسالی از میمونه آذری

کاظم کاظمی ،دسته زرین تیغ جالد!
در مقاالت وزین «پیام زن» به معرفی گرفته ش��دهاند که این کار
جنگ بین ارتجاع و ضد ارتجاع در ساحه
ب��ه نوبه خ��ود از ارزش زیادی برخوردار میباش��د .در کنار انجام
هنر تبارز شایانی داشته است .در اکثر جوامع
این وظیفه ارزنده ،بایس��ت برای ترویج هنر مردمی به پردهدری از
روی ش��خصیتهای هنری و فرهنگیای اق��دام گردد که در دفاع
هنرمندانی بودهاند که بر رکاب ستمگر بوسه
و حمایت از مرتجعترین نظامه��ا ،نهاد و عناصر قرار دارند.که باز
زده و هنر شان را بر پای «خوکان» ریختهاند.
هم س��ازمان «راوا» در این عرصه س��رآمد و س��رفراز بوده است.
در چندین ش��ماره «پیام زن» ،کاظم کاظم��ی به عنوان مهره رژیم
اما داریم هنرمندانی که به قول احمد شاملو
خونآش��ام ایران رسوا گردیده اس��ت .من هم اجازه میخواهم به
«خود را کفنپوش کرده» ،مرگ را بر تسلیم
یکی دو نکته دیگر از شخصیت ننگین این شاعر واواکیزاده اشاره
ش�دن و خیانت ترجیح داده ،با آفریدههای
نمایم.
باید بگویم دو چیز مرا به نوشتن این نامه واداشت :اول این
هنری ش�ان قلب دش�من را نش�انه گرفته و
که از چندین س��ال به این سو بوی وجود و حضور جاسوسان رژیم
صدای رسای درددیدهترین اقشار اجتماعی
ایران در دم و دستگاه دولت افغانستان باالست و سایت ویکیلیکس
شدهاند.
هم افش��اگریهایی در زمینه دارد؛ در این اواخر بر اساس اسنادی،
خوشبختانه تعدادی از این گروه هنرمندان افغان و غیرافغان
«دیپلمات»های افغان مقیم ایران جاسوس اند و حتی چند سال قبل
برمال ش��د که یک ش��اهمهره ایران -عمر
داوودزی -وزی��ر داخله ،بوجیهای دالر
را دریافت داش��ته و م��یدارد .طبعا رژیم
ایران فقط از بین ب��ه اصطالح دیپلماتها
و سیاس��تمداران افغ��ان مث��ل محق��ق،
خلیل��ی ،عطا محمد ،عالم��ی بلخی و غیره
جاس��وس برنمیگزین��د بلکه ش��اعران و
فرهنگیان��ی را ه��م در خدم��ت گرفته تا
در کن��ار دس��تپروردگان بنیادگرایش ،به
مثابه چش��م و زب��ان این دس��تگاه خون و
خیانت در افغانستان عمل نمایند .دوم این
ی که در محضر
که حس��اب کاظم کاظم�� 
خامنهای «رهبر با بصیرت» و به مناس��بت
مرگ خمین��ی قاتل ه��زاران آزادیخواه
ایران مدیحه و سوگنامه میسراید ،باید از
حساب روش��نفکران پاک و انقالبی افغان
جدا گردد.
هادی خرسندی شاعر و طنزنویس
پرآوازه و برجس��ته ایران دو س��ال و نیم
کاظمی واواکی مانند رهنورد زریاب واواکی و سایر حقنهشدگان رژیم ایران حین
پی��ش با توجه به حضور کاظمی در ش��ب
تشویق از سوی سرورانش ،دژخیمانی که قطرههای خون سلطانپورها و سیرجانیها و
ش��عر خامنهای ،این م��داح کثیف وطنی
پایندهها و افتخاریها و مجید شریفها و صدها هنرمند مبارز و مردمی ایران
دژخیمان «والیت فقیه» را در طنابی با نام
از سر و روی آنان میچکد .فردا که در ایران و افغانستان دولتهای دموکراتیک جای
«هیال صدیقی ،هالو و ش��اعر افغان»« ،به
رژیم ها مافیایی دینی کنونی را بگیرد ،این «فرهنگیان» شرفباختهی وطنی
بر سرانگشتان کی خیزک زده عشوه خواهند فروخت؟
بقیه در صفحه۹۹
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نمونههایی از
فساد و چپاول قدیر فطرت
قدی��ر فطرت ریی��س «دافغانس��تان بانک» که ب��ه امریکا
گریخته اس��ت اس��تعفا داد و ظاه��را علت آنرا تهدی��د یک عده
زورمندان وانمود س��اخته و گفته است که زندگیاش در افغانستان
به خطر جدی مواجه بوده است.
فط��رت در س��الهای آخر حکومت وحش��ت ربانی رییس
بان��ک مرکزی ش��د ،بع��د در دوران کرزی به حی��ث معاون دوم
«دافغانس��تان بانک» مقرر گردید .بع��د از اینکه پول جدید چاپ
و قرار ش��د پولهای کهنه جمع��آوری و حریق گردد ،وی منحیث
مسئول زون ش��مال برای این کار تعیین گردید .او به تمام اعضای
گروپ خود دس��تور داده بود که پول جنبش��ی را با ارزش نصف
پول دولتی آنزمان تبادله نموده ولی مساوی با پول دولتی گزارش
دهن��د .درین معامله وی میلیونها افغان��ی را به جیب زد .از طرف
دیگر خودش شخصا در حریق کردن پولهای کهنه شرکت کرده
و میلیونه��ا افغانی را حریق ش��ده گزارش م��یداد ولی این مبالغ
هنگفت را توس��ط گماش��تگان خود دوباره به بانک آورده با پول
جدید تبادله میکرد .حتی وی بانکنوتهای با ش��ماره د -ی را که
دولت ای��ران برای نوکران وحدتی خود چاپ میکرد و در بامیان،
دایکندی و دیگر مناطق مرکزی با ارزش بس��یار کم در مقایس��ه با
پول دولت��ی در گردش بود ،به همان ن��رخ معمولش با پول جدید
تبادله کرده ولی به قیمت پول دولتی گزارش داده که از این طریق
نیز پول فراوانی به جیب زد.
قدیر فط��رت بعد از بدس��ت آوردن میلیونه��ا افغانی در
معامالت باال« ،دافغانستان بانک» را ترک گفته شامل بانک جهانی
در امریکا ش��د ،جای��ی که با فامیلش زندگی میک��رد .با توجه به
اینک��ه فطرت به باند جنایتکار جمعیت اس�لامی تعلق داش��ت و از
بدخش��یهای نزدیک به شخص ربانی بود ،در سال  ٢٠٠٧از طرف
کرزی به حیث رییس «دافغانس��تان بانک» مقرر گردید .با آمدنش
در بانک مرکزی تم��ام آمرین بخشها را تبدیل نموده و به عوض
آنان بدخشانیهای خود را مقرر کرد.
از س��ه س��ال به این طرف وضع کابل بان��ک بحرانی بوده
و بس��وی ورشکس��تگی میرفت اما فط��رت به محم��د ظاهر آمر
دیپارتمنت س��وپرویژن (نظارت) دس��تور داده بود که کابل بانک
را ب��ه درجه  ٢ارزیاب��ی نماید و نظر به سیس��تم درجهبندی جهانی
بانکها ،به بانکی درجه  ٢گفته میشود که عایدش تفاوت کمتری
با مصرف داشته و خطرات قروض آنها کمتر از  %٥٠باشد ،درحالی
که کابل بانک مصارف فوقالعاده باالی نس��بت به عاید داشته و به
کسانی قرضه داده بود که امکان نداشت آنرا دوباره بدست آورند.
طبق گزارشها بعد از هر بررسی ،کابل بانک مبلغ یک میلیون دالر
به قدیر فطرت میپرداخت و ش��یوه بررس��ی قسمی بود که محمد
ظاهر توسط مسئوولین کابل بانک به دوبی برده میشد و در بهترین
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هوتل جابجا شده امکانات عیش ونوش را برایش مساعد میساختند
و در ختم نظر مساعد بانک درجه دوم را از وی میگرفتند.
فطرت با یک تعداد صرافها جور آمده و در وقت کشیدن
دالر به مارکیت به نرخ داده ش��ده توس��ط آنها موافقه کرده و در
جریان تبادله  %٥٠پول افغانی را نوت  ٥٠-٢٠-١٠افغانیگی گرفته
و درین معامالت پول زیادی را بدس��ت میآورد .گفته میشود که
ی��ک مقدار زیادی ازی��ن پولهای خورد در بان��ک مرکزی جمع
گردیده است.
بعد از سقوط بانک انکشافی افغانستان ،فطرت باالی عزیزی
(مالک عزیزی بانک) که در آنزمان در پروژههای ساختمانی خود
در دوبی ضربه خورده وعزیزی بانک را به مرز س��قوط رس��انیده
بود ،فش��ار میآورد تا بانک انکش��افی را خریداری نماید .عزیزی
ای��ن بانک را خریداری کرده به نام باختر بانک مس��ما میس��ازد.
از طرف دیگر عزیزی را مجبور میس��ازد ت��ا نورخان حیدری را
که از بدخش��ان و دوس��ت بس��یار نزدیک فطرت میباشد به حیث
رییس اجرائیوی عزیزی بانک تعیین نماید در مقابل فطرت موافقه
کرده است عزیزی بانک را که وضع خوبی نداشت بانک درجه ٢
ارزیابی کند .عزیزی ،حیدری را با معاش ماهوار بیست هزار دالری
ب��ه حیث رییس اجراییوی عزیزی بانک مقرر کرد؛ خانه مجللی را
در دوبی برایش به کرایه گرفت و تکت رفت و آمدش را به دوبی
میپرداخت .این شخص بانک را از بدخشانیهای خود پر کرده و
کارمندان غیر بدخش��ی را جواب داده و یا به والیات تبدیل نموده
است.
خری��داری بان��ک انکش��افی و تبدیل آن ب��ه باختر بانک
موقعیت ورشکس��ته عزیزی بانک را تغییر داده و از ورشکس��تگی
نجاتش میدهد معلوم نیس��ت درین معامله س��ری چ��ه مقدار پول
نصیب قدیر فطرت گردیده است.
بعد از ورشکس��ت شدن کابل بانک و افشای نام کسانی که
از کاب��ل بانک میلیونها دالر قرضه گرفته بودند ،لوی س��ارنوالی
او را به جرم غفلت در
وظیف��ه و خیانت ملی
مته��م س��اخته و تحت
سرپرس��تی س��ارنوال
ق��ادری ،گروپ��ی را
توظی��ف نمود ت��ا از
فط��رت تحقیق نمایند.
ولی بعد از دو تحقیق،
فط��رت خاین ب��ا اخذ
چه��ار ماه��ه مع��اش
پیشکی به امریکا فرار
ک��رد و ب��رای فریب
م��ردم مس��ئله امنیتش
را بهان��ه ق��رار داد در
حالیکه او خود شریک
جرم مافیای کابل بانک
قدیر فطرت ،دزد جهادی
به شمار میرود◊.
که با بوجیهای دالر فرار کرد
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نیــمهی
ممنــوعهی
احمـدظـاهـر

راجع به احمدظاهر بیش��تر از هنرمند دیگری در افغانستان
نوش��ته و گفته شده اس��ت .طبع ًا همه وی را صرفا از لحاظ صدای
افسونگرش برجس��ته میسازند و بس .مث ً
ال «دانش��نامه آریانا» که
نویسندگانش عموما «دکتر» اند مینویسد:
«او آهنگهای��ی بامفه��وم و جان��دار را ب��رای
شنوندگان عرضه داش��ت .احمد ظاهر بیشتر کوشش
میکرد تا از بهترین ،زیباترین و معتبرترین اش��عار در
آهنگهای خود اس��تفاده کند و از این روی عالقه او
به حافظ ،موالنا ،س��عدی ،خیام ،بیدل ،پروین بهبهانی
(منظور دانشنامه س��یمین بهبهانی است)( )۱عشقری
وغیره شعرای زبردست زبان فارسی بوده است».
«دانش��نامه آریان��ا» مث��ل ه��ر ف��رد و نش��ریه مرتجع و
محافظهکار ،آگاهانه از همان شاعران «زبردست» نام میبرد که به
استثنای س��یمین بهبهانی مورد قبول تمام حکومتهای ارتجاعی از
ظاهرشاه تا حکومت جنایتساالران به سرکردگی کرزی میباشند.
رزاق مام��ون در کتاب «احمد ظاهر چگونه ترور ش��د؟»
(که زحم��ت بیفایدهای بود چون مردم افغانس��تان -به اس��تثنای
میهنفروش��ان پرچمی و خلقی -میدانند ک��ه رژیم حفیظاهلل امین
قاتل اوست و به امیـد روزی اند که سـران آن تنهـا به خـاطر همیـن
جنـایت محاکمـه صحرایی ش��وند) از ترانهه��ای آزادیخواهـانهی

احم��د ظاهر کلمهای ننوش��ته اس��ت .این طبیعی اس��ت .او اگر
اخوانی نه بلکه نویسندهای ش�رافتمند میبود ،تا
حال پیرامون کش�تار هزاران روش�نفکر و هنرمند
مبارز به دست بادارانش مس�عود ،گلبدین ،ربانی
و سیاف و اس�رار حفظ و احترام جنایتکارانی پلید
چون اسداهلل س�روریها در مهمانخانهی مسعود و
تالشهای ج�اری مافیای جهادی برای رهایی این
قاتل مینوشت.
ویبالگ ایرانی  mzu.miharblog.comاز «اس��تعداد،
خ��وش ذوق و پرکار» بودن احمدظاهر یاد میکند که «در حادثه
ترافیکی دیده از جهان فرو بست».
و از پوهاند جاوید است که:

احمد ظاهر
«احمدظاهر در انتخاب ش��عر برای آهنگهایش
س��خت گیر ب��ود .وقتی ش��عری را ب��رای آهنگی بر
میگزی��د ،با اهل ادب مش��ورت میک��رد و پس از
شنیدن اظهار نظرهای مختلف کار را شروع میکرد».
ب��ه حرف آق��ای جاوید به هیچوجه نمیتوان باور داش��ت
زیرا اول احمدظاهر به آن اندازه در انتخاب ش��عر وسوسه نداشت
که هر روز به «محضر» اس��تادان ش��عر و ادب بنش��یند؛ دوم او از
آنقدر س��واد و قریحه برخوردار بود که در گزینش شعر مطلوبش
درنماند؛ و س��وم حرف آقای جاوی�د مخصوصا از این

رهگذر مردود است که اگر احمدظاهر واقع ًا برای
تش�خیص ش�عر به داکتر جاوید و واصف باختری،
لطیف ناظمی و سایر «اهل ادب» سرکاری و خنثی
و مرتجع متوس�ل میش�د ،مس�لما هیچ شعری از
هیچ ش�اعر مترقی و معترض را نمیخواند .ش��اعران

فوق که خود سازش��کار و خادم رژیم پوش��الی و عاجز و مستعفی
از س��رودن ش��عر مقاومت بودند چگونه ممکن بود مش��وق احمد

ظاهر در س��رودن الهوتی و ش��فا و یزدی باشند؟ اگر دل شیر
را ه�م در دل ناظم�ی ،واصف ،محم�ود فارانی،
بقیه در صفحه۷۶
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«از ماست که برماست»
یا از بیگانگان و
سگهای وطنی شان است که برماست؟
مدتیس��ت که رادیو آزادی ،برنامهای با نام «از ماس��ت که
برماس��ت» را پخش میکند تا این ایده را در گوش شنوندگان پف
کند که عام��ل هر مصیبت و بدبختی دامنگیر مردم افغانس��تان در
عقبماندگی و بیکارگی و بیفرهنگی و بیلیاقتی خودش��ان نهفته
اس��ت و تا زمانی که در این وضع باقی بمانند ،هیچ پیشرفتی رونما
نخواهد شد زیرا:
«ط��وری ک��ه بارها ش��اهد آن بودهای��م عادت و
انتظار همواره بر این اس��ت که دیگران باید کارها را
انجام دهند .امروز حس مس��ئوولیتپذیری و انتقاد از
خ��ود بیش از هرزمان دیگر ،تا حدی غیر قابل تصور،
کاهش یافته است».
این منطق تمامی استعمارگران و عوامل بومی شان میباشد.
روس��ها که به افغانس��تان تجاوز کردند ،دلی��ل آوردند که «دولت
قانونی و مش��روع افغانس��تان» از آنان دعوت کرد که بفرمایید و
کش��ور ما را اشغال کنید و مردم ما را به طرف ترقیات سوق دهید!
ح��اال «رادیو آزادی» هم حرف دولت امریکا را تکرار میکند که
مردم افغانس��تان همواره «عادت و انتظار» داش��تهاند که «دیگران
باید کارها را انجام دهند ».کاش چنین میبود و امریکا به کرزی و
همه میهنفروشانی که خواستار هجومش به افغانستان بودند میگفت
ک��ه «خودتان کارها را انج��ام دهید» و مردم م��ا را به حال خود
میگذاشت تا مسئلهی شان را با مزدوران طالبی و جهادی با تکیه بر
نیروی خود حل میکردند.
آی��ا در کنفرانس بن ب��ه نفع جنایتکاران جهادی و اش��غال
افغانس��تان توس��ط امری��کا و متح��دان ،اکثریت مردم افغانس��تان
کوچکترین نقش��ی داش��تند؟ آیا مردم افغانس��تان میخواس��تند
امریکا آمده و مش��تی س��رجنایتکار «ائتالف ش��مال» و جاسوس
«س��یآیای» را به جای اهریمنان طالبی در کابل نصب کند؟ آیا
معاشه��ای کالن دالری وحید عمر ،حامد علمی ،س��یامک هروی،
زمری بش��ری ،زلمی افضلی و دیگر جاس��وس بچههای به اصطالح
س��خنگو؛ فس��اد و پولگیری و جاسوس��ی و سایر بیش��رافتیهای
اسماعیل ،انورالحق احدی ،اعظم دادفر ،فاروق وردک ،ظاهراغبر،
انور جگدلک ،ابراهیم عادل ،وحیداهلل شهرانی ،عالمی بلخی ،حسن

بانو غضنف��ر ،رحیم وردک ،کریم خلیلی ،عل��ی جبرییلی ،حنیف
اتمر ،مخدوم رهین و غیره حاکمان پلید ربطی به مردم ستمکش ما
دارند؟ آیا مس��ئول تجاوز لطیف پدرام و دوستم بر خانه رقیبشان
و دزدی و ف��رار جنایتکاری حرفوی مثل صدیق چکری و س��فیر
شدن تروریس��تی گلبدینی مثل امین فاطمی ،مردم ما میباشند؟ آیا
به خاط��ر پولگیری کرزی و عم��ر داودزی واواکی و گلبدینی،
دس��تگیری مامورین پایین رتبه به جای سفیران و وزیران و والیان
و وکیالن و ش��اروالیهای امالفساد و خاین ،مردم سیاهروز ما باید
«انتقاد ازخود» کنند؟
مردم افغانس��تان و بخصوص مردم کابل چطور ممکن بود
آرزو کنن��د هم��ان دژخیمانی ق��درت را دوباره غص��ب کنند که
زخمهای ناش��ی از چهار سال خون و خیانت هولناک آنان را بر تن
داشتند؟ مردم ما چرا و از چه باید «انتقاد از خود» کنند؟ البته اگر
شرایط الزم قیام سرتاسری برای از ریشه برکندن ستم و استثمار را
در نظ��ر نگیریم ،میتوان بر تودههای ما خرده گرفت که چرا اول
علیه س��تمکاران جهادی و بعد طالبی به پا نخاسته و آن دژخیمان را
نابود نکردند .ولی روش��ن اس��ت که «رادیو آزادی» به مثابه زبان
منافع امریکا خواس��تار چنین اقدامی نبوده و نیست و برعکس ،از
«اصل عدم تشدد وخشونت»« ،فراموش کردن گذشته»« ،عرفان
گرایی» ،تبلیغ راه گاندی و مارتین لوتر کینگ و بزرگ س��اختن
شاعران و نویسندگان و سیاستمداران طرفدار وضع موجود و نوکر
رژیم مافیایی با حرارت زایدالوصفی سخن میگوید؛ مبلغ فلمهای
م��اورای مبتذل نظیر «پابرهنه» اس��ت که «بزرگان» (آدمکش��ان
جهادی) را متوجه مشکالت جامعه میسازد ،به جوانان پیام میدهد
مایوس نش��وند و در تحت س��لطه همین فاس��دان خونخور جهادی
میتوانند به هر آرزویی و منجمله قهرمانی در ورزش برسند!
«رادیو آزادی» میخواهد مردم افغانستان «حس مسوولیت
پذیری و انتقاد از خود» را در خود افزایش دهند تا دست در دست
امریکایی��ان و عمال وطن��ی آنان ،علیه طالب��ان بجنگند تا موقعیت
مافیای قدرت و ثروت سرجنایتس��االران جه��ادی و تکنوکرات
تحکیم یافته و امریکا به مقاصد سیاس��ی و اقتصادیاش در کشور
نایل آید.
اما ای��ن آرزوی مردم ما نیس��ت .م��ردم ما ن��ه امریکا را
میخواهند و نه آدمکش��ان طالبی و جه��ادی را .مردم که هر روز
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باران بمب امریکا برس��ر شان را از آسمان و جنایتها و خیانتهای
بیحس��اب جهادی و طالبی را در زمین تجرب��ه میکنند ،به خوبی
میدانن��د ک��ه «از» امریکا و از خاینان طالبی و جهادی اس��ت که
«بر» آنان است و نه از خود آنان بر خود آنان.
موعظه «رادیو آزادی» در ارتباط با زنان جالبتر است:
«اگ��ر به دی��ده بصیرت به اطراف خ��ود بنگریم،
دیده خواهد شد که مشکالت زنان در شیوه زندگی،
عادات ،سنن ،عنعنات و برخی دیگر در برداشتهای
نادرس��ت ما از عقاید خود ما ریش��ه دارد .ما بیشتر از
هرک��س دیگر خود با نیمه الزمی زندهگی و هس��تی
خویش که زن است مادر و خواهر -جفا کردهایم».
بل��ی ،یعن��ی اینهم��ه
بیناموس��ی ،محدودیته��ا و
حقتلفیهای خاینانه به نام مذهب
و رس��وم برضد زنان و دخترکان
ما ،در حقیقت نه به دلیل حاکمیت
جنایتس��االران تح��ت حمایت
امری��کا ،بلکه از «برداش��تهای
نادرس��ت ما از عقای��د خود ما»
میباشد! اگر دولتی اینچنین فاسد
و جه��ادیزده و هرویی��نبوی،
وجود نمیداش��ت ،آی��ا هزاران
زن بیچارهی نگونبخت از دس��ت
س��تمهای گوناگون خودکش��ی
میکردند؟ اگر پس��ر بیناموس
حاجی پاینده وکیل ولسی جرگه
حمایت پ��در بیناموس��ترش را
نمیداش��ت که از حمایت دوستم
و یونس قانون��ی و داکتر عبداهلل
و س��ایر اراذل جان��ی برخوردار
است ،به بشیره تجاوز میتوانست
و اگر دس��تگیر میشد ،بالفاصله
رها شده میتوانست؟
همچنین «رادیو آزادی»،
«فرهن��گ همدیگ��ر پذیری» را
تبلی��غ مینماید .ب��رای ملتی که
جنایتس��االران جه��ادی تنها در کاب��ل حدود  ٧٠ه��زار نفر را با
جنگهای نیابتی وحشیانهیشان کشتار کردهاند ،چگونه ممکن است
«همدیگرپذیری» یعنی سیاف و ربانی و عبداهلل و خلیلی و محقق و
محسنی و قانونی و گلبدین و مال عمر پذیری ،مطرح باشد؟
خی��ر آقای��ان و خانمه��ای «رادی��و آزادی» ،بنیادگرایان
تروریس��ت میتوانند بین خود «همدیگرپذیری» داش��ته باشند اما
آش��تی دادن ملت با آنان شوخی و نقش��ه کثیفی بیش نیست .هیچ
مردمی در جهان آنقدر بدحافظه و بیپروا به آینده نمیش��وند که
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خ��ون دهها هزار دلبندش��ان را به جالدان آنه��م از جنس جهادی و
طالبی ببخشند.
از همین رادیو از زبان یک مامور ملل متحد به نام عبدالحق
امیری میش��نویم که بس��یار دانشمندانه دش��منان عمده مردم ما را
«فقر و بیچارگی ،بیسوادی و جهل ،فساد و مواد مخدر» میشمارد.
درس��ت منطبق با همان منطق اس��تعماری «از ماست که برماست»
رادی��و آزادی .عبدالحق امیری از هر معلول ن��ام میبرد به غیر از
علت العلل :سیطرهی مافیای جنایتپیشگان جهادی برافغانستان .این
فرد و چه بس��ا اکثر کارمندان «رادیو آزادی» زیر دل میدانند که
اگر سنگینی نکبت اش��غال و خاینان مختلف مافیایی برسر مردم ما
نمیبود ،آن چهار دشمن الاقل اینچنین ترسناک بیداد نمیداشتند.
ولی تعه��د خدمت ب��ه ادارهای امریکایی ،زبان آن��ان را از گفتن
حقیقت میبندد.
«رادیو آزادی» منحیث
رادیوی��ی به راه افتیده و تمویل
ش��ده از س��وی «س��یآیای»
ح��ق دارد و باید س��ر م��ردم ما
را با ج��ار زدن «از ماس��ت که
برماس��ت» گرم کند تا هیچگاه
دش��منان خارجی و داخلی خود
را نشناس��ند؛ تا ب��ر جنایتهای
امریکا و دولت پوش��الی کرزی
پرده کش��یده شود .ولی چنانچه
گفتی��م واقعیت اینس��ت که از
س��قوط اماناهلل خان به اینس��و
ب��ه عل��ت وابس��ته و ارتجاعی
و میهنف��روش ب��ودن تمام��ی
دولتهای افغانستان ،مردم ما در
شرایط قرون وسطایی دست و پا
زده و از پیشرفت بازمانده است.
تمامی آن دولتهای ارتجاعی و
وطنفروش عامل ش��رایط فاجعه
بار و بیگانه نگهداشتن افغانستان
از تم��دن و فرهن��گ به ش��مار
میروند و نه مردم.
اما ب��ه هرحال روزی هم
رسیدنیس��ت که مردم م��ا علیه
بانده��ای آدمک��ش بنیادگرا و
همدس��تان آنها ،بپابرخیزند و این دم و دستگاه پرخون و خیانت را
برسرهمگی آنها خراب کنند .و شاید تنها آنوقت «رادیو آزادی»
و عبدالحق امیریها متوجه شوند که شعار «ازماست که برماست»
دروغ بوده و تنها در شرایط استقرار دولتی دموکراتیک است که
مسئوولیت فردی و تعهد اجتماعی و مانند اینها اهمیت و معنا کسب
خواهند کرد و تحت حاکمیت دولتی خاین و جنایتکار ،بزرگترین
ادای مس��ئوولیت فردی و تعهد اجتماعی عبارتست از مبارزه برای
براندازی آن حاکمیت◊.

«رادیو آزادی» منحیث
رادیویی به راه افتیده
و تمویل شده از سوی
«سیآیای» حق دارد و باید
سر مردم ما را با جار زدن
«از ماست که برماست»
گرم کند تا هیچگاه دشمنان
خارجی و داخلی خود را
نشناسند؛ تا بر جنایتهای
امریکا و دولت پوشالی
کرزی پرده کشیده شود.
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حامد کرزی ،حامی متجاوزان و خاینان
خوشا روزی که مردم ما خود قانون را بدست گیرند
در حال��ی که اخبار اس��فبار تجاوز جمعی جنگس��االران و
زورمندان بر دخترکان کم سن و سال در والیات شمال کشور همه
روزه به گوش میرس��د و ناله و فریاد قربانیان باالس��ت ،اما دولت
پوشالی و مافیایی حامد کرزی با دزدان و متجاوزان زد و بند داشته
و آنان را در پناه گرفته است.
روزنامه اندیپندنت به تاریخ  ۲۴اگست  ۲۰۰۸گزارش داد
ک��ه به حکم حامد ک��رزی ،دو تن از تجاوزکاران جنس��ی که قبال
به یازده س��ال حبس از سوی س��تره محکمه افغانستان محکوم شده
بودند ،از زندان رها گردیدهاند.
در س��پتامبر  ۲۰۰۵ایندو مرد همراه با قومندان شان به نام
مولوی سالم پسر زنی به نام سارا را به قتل رسانیده و بعد در مقابل
چندین شاهد عینی در والیت سمنگان این زن را مورد تجاوز جمعی
قرار داده بودند .مولوی سالم قبل از دستگیری در حادثهای به قتل
میرس��د اما سه تن از متهمین دیگر سال گذشته مورد محاکمه قرار
گرفته و به یازده سال حبس محکوم میشوند.
یکی از متجاوزان به نام عبدالبصیر در زندان میمیرد اما دو
تن دیگر به نامه��ای نور محمد و خیر محمد طی فرمانی به امضای
ش��خص حامد کرزی در ماه می ۲۰۰۸مورد بخشایش قرار گرفته
از زندان رهایی مییابند.
س��ارا و همس��رش به نام دالور به کی��ت کالرک خبرنگار
اندیپندنت گفتهان��د که آنان زمانی از رهای��ی دو متجاوز آگاهی
یافتند که آندو را در قریه خود دیدند و از آن شوک دیدهاند .فعال
این زوج از خطری که متوجه ش��ان است قریه شانرا ترک گفته و
زندگی مخفی را پیش��ه کردهاند .وقتی خبرنگار از دالور میپرسد

عوض علی ،پدر دخترک در حالیکه فلج است و حرف زده
نمیتواند با مادر دختر یکجا ناله میکنند که اگر کسی به داد
شان نرسید تمام شان دست به خودکشی خواهند زد.

که آیا میخواهد قضیه در مطبوعات انعکاس یابد جواب میدهد:
«ما قبال پس��ر و عزت خود را از دس��ت دادهایم،
زمین خود را بخاطر پرداخت مصارف پیشبرد دوسیه
خود فروختی��م و حال خانهای خود را هم از دس��ت
دادیم ،دیگر چه چیزی داریم که از دست دهیم؟»
کرزی زمانی این تجاوزکاران را زیرچپنش جا میدهد که
چندی قبل با عوامفریبی و کمپاین برای انتخابات آینده دو قربانی
تجاوز از والیت س��رپل را در کابل خواست و ظاهراً مورد حمایت
قرار داد و قومندان امنیه س��رپل را بخاطر بیتوجهی به دوس��یهی
اینان از کار س��بکدوش نمود ولی در همی��ن جریان یک جنایتکار
پلید به نام بش��یر چاه آبی را ،که سالها مردم تخار را مورد جنایت
و ددمنشی قرار داده است ،منحیث والی سرپل تعیین نمود!
نالههای دردناک و فقر و فالکت و مرارتهای استخوانسوز
م��ردم تیره روز افغانس��تان به کرزی و تیم وطنفروش��ش کمترین
ارزش��ی نداشته و کماکان مش��غول زدو بند با خاینان و جانیان اند،
و از جان��ب دیگر مالکان خارجی ش��ان هم با بمباردمانهای کور و
هیتلری ش��ان پیاپی صدها هموطن بیگناه و معصوم ما را با خاک و
خون یکسان میکنند.
م��ردم ما ک��ه دیگ��ر از این دول��ت وطنف��روش و خاین
کوچکتری��ن انتظاری ندارند و روزی رسیدنیس��ت که خود قانون
را بدست گرفته این خاینان ملی را به جزای اعمال شان برسانند◊.

انیسه ،دخترک  ۱۲ساله که چندی قبل در والیت سرپل مورد
تجاوز جمعی قرار گرفت:
«در حق من بیناموسی کردند ،من عدالت میخواهم»
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«راوا» بیست و هفتمین سالیاد شهادت مینا را برگزار نمود

مینای عزیز ،آرام بخواب! انتقام خونت را
با ادامهی بیهراس راه پرافتخارت میگیریم!
«جمعی��ت انقالبی زن��ان افغانس��تان» (راوا) در  ۱۵دلو از
سالروز ش��هادت رهبر و بنیانگذار خویش مینا طی محفلی در کابل
یادب��ود به عمل آورد .ضمن ًا اعضا و ه��واداران راوا این روز را در
ننگرهار به تاریخ  ١٦دل��و تجلیل نمودند .در این گردهمآییها که
بصورت مخفی برگزار گردیده بود ،ش��ماری از اعضا و هواداران
«راوا» ش��رکت نموده بودند .برگزارکنن��دگان زیرزمینیای را با
شعارها ،پوس��ترها و عکسهای رهبرشهید راوا مزین ساخته بودند.
عنوان محفل «مینای عزی��ز ،آرام بخواب! انتقام خونت را با ادامه
بیهراس راه پرافتخارت میگیریم!» بود.
محفل با خواندن ش��عر «مینای گلگون آزادی» آغاز یافت.
سپس گوینده محفل چنین گفت:
« ۲۷سال قبل در پانزدهم دلو  ۱۳۶۵جاسوسان خاد
به همدستی باند جنایتکار و بدنام گلبدین گلوی مینا و
دو همرزمش را خفه نمودند و بدین وسیله افغانستان و
بخصوص زنانش را از رهبر فرزانهای محروم ساختند.

از آن دم ب��ه بعد رهروان مینا ب��ا الهام از خون پاک و
جوانش متعهد به ادامه راه او اند».
بعد از اجرای س��رود «مینا»« ،آخری��ن دیدار» خاطرات
یکی از اعضای «راوا» که سالها با مینا کار مشترک داشت ،توسط
شاهین قرائت گردید.
در قس��مت دیگ��ری از محف��ل گیتی عض��و «راوا» طی
سخنرانیای مواضع سازمانش را در مورد وضعیت فعلی افغانستان و
روزگار س��یاه واسفبار زنان بیان داشت .او براهمیت مبارزه «راوا»
تاکی��د کرد و نقش کار آن و نش��ریه «پی��ام زن» را در دورههای
مختلف جنگ و جنایت در افغانستان بر شمرد.
شعری به نام «خورشید خلق» که د رآن رشادت و ایستادگی
مینا ستوده شده بود ،توسط یکی از اعضای «راوا» دکلمه گردید.
در قسمتی از محفل بخشهایی از زندگی و مبارزه چهار زن
آزاده و انقالبی (روزا لوکزامبورک ،اشرف دهقانی ،لیال قاسمی و
پوالن دیوی) بعنوان نمونههایی الهامبخش از پیکار زنان در سراسر

گوشهای از محفل در کابل
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جهان ارائه گردید.
«سبز است دوباره» ش��عری از هیال صدیقی شاعر آزاده و
ج��وان ایران به صدای خودش تقدی��م حاضرین گردید .گرداننده
محفل شعر را با ارائهی چند جمله مختصر چنین معرفی نمود:
«دوس��تان گرامی ،مردم س��تمکش ایران بیش از
س��ه دهه زیر حاکمی��ت خونآش��امترین رژیم دنیا،
دس��تگاه «والیت فقیه» زندگی بس��ر میبرند .در این
مدت آخوندهای فاشیس��ت و ددمنش س��رفرازترین
فرزندان خلق ایران را در کش��تارگاههای هیتلری شان
زیر ش��کنجه سالخی نمودند و یا به جوخههای اعدام
سپردند .لیکن تا کنون هم به هیچ وسیلهای نتوانستهاند
ک��ه اراده و مقاومت آهنین قهرمانان و آزایخواهان را
درهم شکنند.
زحمتکش��ان ،روش��نفکران انقالبی و مخصوصاً
جوانان دختر و پس��ر ایرانی چ��ه در جادهها و چه در
زندانها سینههای شان را سپر کرده برای حقوق مردم
ایران و ارزشهای انس��انی میرزمند .حماسهآفرینانی
چون س��عید س��لطانپور ،فرزاد کمانگر ،ندا سلطانی،
عل��ی حیدریان ،فره��اد وکیلی ،ش��یرین علم هولی،
مهدی اسالمیان و صد شیر زن و شیر مرد دیگر با نثار
خون شان راه پربار بیژن جزنیها ،خسرو گلسرخیها،
صمد بیرنگیها ،حمید اشرفها ،امیر پرویز پویانها،
مس��عود احمدزادهها ،مرضیه اس��کوییها را رنگین و
فروزان نگه داشتهاند.

اسد - ۱۳۹۳اگست۲۰۱۴
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در این قس��مت محفل با حرمت بیپایان به پیکار
و ایس��تادگی مبارزان پاکباز ایران درود میفرس��تیم
و ش��عر «سبز اس��ت دوباره» را که از سرودههای هیال
صدیقی ش��اعر جوان و آزاده ایرانیس��ت و با صدای
خودش دکلمه شده است ،برای تان تقدیم میداریم».
یکت��ن از اعضای «راوا» مطلبی را در مورد مواضع «راوا»
درم��ورد انتخابات آینده افغانس��تان ،تقدیم حاضرین نمود که متن
کامل آن در همین شماره گنجانیده شده است.
اجرای سرود «راهت نماید راه ما» محفل را خاتمه بخشید◊.

گروپ سرود در ننگرهار حین اجرا

پیـام زن
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درین پیکار سخت و خونین ،یاد و درسهای زندگی درخشان مینا همیشه باماست
متن افتتاخیه محفل بیست و هفتمین سالروز شهادت مینا

اگر مینا ترا با دشنهی خونین خودجالد خونآشام
به زیر خاك پنهان كرد
از آنجا
از میان آتش و دود و تفنگ و خشم
ز امواج دل توفان رستاخیز
به گورستان تو فریاد میفرستیم
كه ای همخون و همپیمان و همسنگر
قسم بر سنگ سنگ سنگر آزادی میهن
و خون اللهگون همنبردانت
كه هرگز بر نمیگردیم
ز راه سرخ استقالل و آزادی
بخواب آرام كه از هر قطره خون رگ آزادهات مینا
كنار سنگر گرم وطن
صدها هزاران الله روییدهست
دوستان عزیز،
اجازه دهید قبل از همه بخاطر حضور شما در محفل یادبود
از سالروز شهادت مینا ،این بزرگترین زن تاریخ معاصر افغانستان که
تمام هستیاش را فدای مردم و وطنش نمود ،سپاسگزاری نماییم.
 ۲٧س��ال قبل از امروز ،دژخیمان اخوانی و نوکران روس
در یک توطئهی مشترک ،سهمگینترین ضربه را به «راوا» و زنان
نگونبخت افغانس��تان زدند .درین روز شوم ،دس��تان پلید ددمنشان
گلوی مینای عزیز را فشرده و وطن ما را از وجود رهبر خردمند و
انقالبیای محروم ساختند.
آن��ان مینای ب��زرگ را جس��م ًا ناب��ود کردند ،ام��ا افکار
آزادیخواهانه و انقالبی و راهی را که او با خونش ترسیم نموده بود
هرگز نتوانستند نابود کنند و طی این همه سالها ضربات کوبندهتر
را از جانب «راوا»ی مینا بر الشه گندیده شان متحمل شدند.
امروز جمع شدهایم تا از ارزشهای نمونه مینا بیاموزیم و بر
ادامهی بیتزلزل راه بجاماندهی او تجدید پیمان کنیم.
عظمت مینا در چند خصوصیت منحصر بهفرد او نهفتهاست:
او اولین زنی در افغانس��تان بود که فکر ایجاد تش��کیالت
مس��تقل برای زنان را کرد و در  ٢۳س��الگی یعنی در بسیار جوانی
«جمعیت انقالبی زنان افغانس��تان» را بنیان نهاد .او دریافته بود که
زنان افغان بعلت بار گران فقر اقتصادی ،س��تم و تبعیض گستردهی
جنسی ،حاکمیت فرهنگ تباهکننده فئودالی و مردساالری و سایر
عوامل ،این الیهی س��تمدیده وطن ما ظرفیت بس��یار باالی عمل و
آگاهی انقالبی را در خود داش��ته و میتوانن��د با حضور خود در
صف اول مبارزه جامعه را عمیق ًا متحول سازند.
مینا زنی بود که اعتقاد راس��خ به اندیشههای انقالبی داشت

و به دلیل همین باورهای برگش��تناپذیرش بود که با شور و شوق
فراوان و نترس همزمان پرچم مبارزه در برابر هر دو ابرقدرت آن
زمان یعنی روس با مزدوران خلقی و پرچمیاش و فاش��یزم امریکا
با مزدوران بنیادگرایش را با اس��تواری بر دوش کشید و تا سرحد
نثار خون به تعهد خویش وفادار ماند.
مین��ا با آنک��ه فرزندان و خانواده خود را بس��یار دوس��ت
داش��ت اما هیچ ارزش��ی را باالتر از ارزش راه و مبارزه سیاسیاش
نمیدانست .او مس��تقیم ًا در مبارزه سخت و پرخطر شرکت داشت
و هیچگاهی زندگی ش��خصی مانع فعالیتش نشده و در دام ابتذال و
تجمل نیفتاد .او حتی جهت اجرای وظایف سیاسیاش ترک تحصیل
کرد .به همین دلیل از جمله موفقترین زنان تاریخ افغانستان در امر
سازماندهی و مبارزه بود.
همرزمان گرامی،
عظمت مینا به موارد باال محدود نمیش��ود .مینا بزرگتر از
آن است که تا حاال در موردش گفته شد .ارزشمندترین ارثیهای که
مینای عزیز برای ما بجا گذاشت ،همانا تشکیالت «جمعیت انقالبی
زنان افغانس��تان» یا «راوا» است« .راوا»ی که در موضعگیریهای
سیاس��ی خود هرگز س��ازش نکرد؛ «راوا»ی که از تهدید خونین
دش��منان جنایت پیشهاش نهراس��ید؛ «راوا»ی که هیچ نوع تبلیغات
و لجنپراکن��ی رذیالنه نتوانس��ت آن را از امر ب��زرگ انقالب به
دور س��ازد و از ادام��ه راه پر افتخار رهبر ش��هیدش برحذر دارد؛
«راوا»ی که نه از س��نگر لفاظیهای روش��نفکرانه ،بلکه از سنگر
داغ مبارزه عملی علیه دش��من مردمش شورید؛ «راوا»ی که با همه
افت و خیزها ،پشت کردنهای تعدادی از اعضایش و تحت پیگرد
دشمن بودن ،همیشه همچون گرزی بر فرق دشمنان رنگارنگ فرود
آمد و غوغای ش��انرا بلند نمود .بیجهت نیس��ت که امروز جالدان
بنیادگرا و روش��نفکران مرتد هر فردی را که با قاطعیت و به دور
از سازش��کاری و ترس از جنایات حرفی به می��ان آرد فوری تاپه
«راوایی» میزنند.
درس بزرگی که مینا به ما داده این است:

هیچگاه و تحت هیچ شرایطی نباید فریاد
م�ا خاموش گردد .از هر روزنه و به هر وس�یله
ممکن باید برای آگاهی و بس�یج مردم و ضربه
زدن به دش�من اس�تفاده کرد .پرچم استقالل،
آزادی ،دموکراس�ی و عدالت اجتماعی تحت
هیچ ش�رایطی نباید بر زمین افتد .خواب را بر
دشمن باید حرام ساخت.
اگر ما خود را وارث برحق اندیش��ههای سترگ همرزمان
مینا میدانیم ،نباید لحظهای از اهداف و آرمانهای بجا ماندهی شهید
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مین��ا غافل بمانیم .بخصوص در اوضاع فعل��ی ملتی که هنوز قامت
خود را از تجاوز ده ساله روس��ها راست نکرده بود ،اشغال دوازده
س��الهی امپریالیزم امریکا را تجربه میکن��د ،نیروهای امریکایی و
ناتو با ش��عارهای کاذب «دموکراس��ی»« ،مبارزه علیه تروریزم»
و «تامین حقوق زن» وارد کش��ور ما ش��دند اما بر جنایتکارترین
موجودات روی زمین از ائتالف جانیان شمال گرفته تا کثیفترین
مزدوران بنیادگرای ایران و پاکستان ،تکیه نموده مردم ما را یکبار
دیگر به روز سیاه نشاندند.
مینای شهید نخستین زنی در سرزمین ما بود که بنیادگرایی
اسالمی را خطرناکتر از فاشیزم روسی خوانده و همزمان مبارزه را
بر ضد هر دو آغاز کرده
بود .او بارها یادآور شده
بود ک��ه مب��ارزه بر ضد
اش��غالگران روسی جدا از
مبارزه علی��ه بنیادگرایان
ای��ن م��زدوران گوش به
فرمان امریکا و متحدینش
نیس��ت .او از ماهيت پليد
جنایت��کاران بنيادگ��را
بخوب��ی آگاهی داش��ت.
او پيشبين��ی ك��رده بود
ك��ه اگ��ر بنيادگرايان در
افغانستان به قدرت رسند
م��ردم روزگار به مراتب
س��ياهتر و نكبتبارتر از
زمان اشغال ميهنفروشان
را تجرب��ه خواهند كرد.
گوشهای از محفل سالروز شهادت مینا در ننگرهار
اوضاع كشور بعد از  ۸ثور
 ۱۳۷۱صحت پيشبينی او
را به اثبات رسانيد.
«جمعیتانقالبی
زن��ان افغانس��تان» معتقد
اس��ت که مردم افغانستان
ب��ا اش��غالگران امریکایی
و متحدین��ش ب��ه عنوان
دش��منان خارج��ی و ب��ا
بنیادگرایان فاشیس��ت به
عن��وان دش��منان داخلی
خطرناک��ی روبرو بوده و
ب��رای رهایی وط��ن ما از
چنگ این س��فاکان باید
میناوار رزمی��د و قربانی
داد.
مردم برای نجات
ش��ان از دو دشمن داخلی
محفل سالروز شهادت مینا در کابل
و خارجی ،هی��چ انتخاب
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دیگری جز وحدت ،بس��یج و آگاهی و راهاندازی قیام سرتاس��ری
ندارند .و طبع ًا نیمهی مهم اردوی تودههای قیامکننده زنان خواهند
بود.
دری��ن پیکار س��خت و خونی��ن ،یاد و درسه��ای زندگی
درخش��ان مینا همیشه باماس��ت و آنرا سرمش��ق قرار خواهیم داد.
ازهمینرو ما یکبار دیگر به خون نجیب مینا سوگند یاد میکنیم که
تا تحقق آرمانهای پیش��رو و انسانیاش دست از تالش و مبارزه بر
نخواهیم داشت◊.
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یگانه راه نجات راهی است که شهید مینا به ما آموختانده:
مبارزه و تا به آخر مبارزه!

سخنرانی یک عضو جوان «راوا» در محفل بیست و هفتمین سالروز شهادت مینا
خواهران ،مادران و دوستان عزیز،
ما امروز اینجا گردهم آمدهایم تا از س��الروز ش��هادت مینا
رهبر و بنیانگذار «جمعیت انقالبی زنان افغانس��تان» یادبود نماییم.
دشمنان مردم افغانستان ،دشمنان آزادی و دشمنان آرمانهای واالی
انس��انی ۲۷ ،س��ال قبل گلوی مین��ا و دو همرزم دیگ��رش را خفه
نمودند .دش��من به این فکر بود که ب��ا خاموش کردن صدای مینا،
صدای آزادیخواهی و مبارزه را برای همیش��ه و یا الاقل برای یک
مدت طوالنی در کشور ما خاموشسازد.
با وجود این که دش��من مینا را به عنوان خطری جدی برای
خود تلقی میکرد اما باز هم میبینیم که شناخت آنان از مینا بسیار
سطحی و ناقص بود .زیرا ارزش مینا در خصایل انقالبیای خالصه
نمیش��ود که در ش��خصیت او وجود داشت ،بلکه در مبارزه و کار
بزرگ و به مراتب ارزشمندش که همانا پایهگذاری یک تشکیالت
بود تبارز کرده است ٣٧ .س��ال قبل ،زمانی که هنوز در افغانستان
بس��یار به ندرت میتوانستیم سازمانها و تشکلهای مردانه را داشته
باش��یم ،مینا «جمعیت انقالبی زنان افغانستان» را با یک تشکیالت و
برنامهی بسیار روشن و منضبط بنیان نهاد.
یک��ی از ارزشهای کار مینا و «راوا» این اس��ت که برای
اولین بار در افغانس��تان س��ازمان زنانهای را ایجاد کرد که وظیفه و
ه��دف مبارزه زنان افغان را از دایرهی مس��ایل خ��اص زنانه بیرون
کرد« .پیام زن» نشریه «جمعیت انقالبی زنان افغانستان» به مسایل
دیگر ،خارج از یادگیری آش��پزی ،تدبیر منزل ،نگهداری کودک،
مادر و همس��ر خوب بودن پرداخت .اکثر نشریات و نهادهای زنانه
مس��ایل سیاس��ی و اجتماعی را مختص مردان میدانستند اما مینا با
فریاد رسای خود این تفکر را تغییر داد .مینا میگفت« :زنان افغان
مانند ش��یرهای خفتهی اند که اگر بیدار ش��وند و به حرکت آیند
نقش عظیمی در هر انقالب سیاسی و اجتماعی بازی خواهند کرد».
«راوا» برای اولین بار خواست زنان را در افغانستان به عنوان نصف
نفوس فعال در عرصههای اجتماعی و سیاسی معرفی کند .به همین
منظور کار اساسی خود را بلند بردن آگاهی سیاسی آنان قرار داد.
بعد از ش��هادت مینا« ،راوا» نه تنها ک��ه صدایش خاموش
نش��د ک��ه مصممتر و با اله��ام از خ��ون رهبرش راه مب��ارزه علیه
دولت دستنش��اندهی روسها و جنایتکاران بنیادگرا را ادامه داد.
فعالیتهای «راوا» وسعت بیشتر پیدا کرد و به عنوان یک سازمان
قاطع ضد خاینان بنیادگرا نه تنها در افغانس��تان که حتی در س��طح
جهان عرض وجود نمود.
«پیام زن» برای چندین س��ال به عنوان تنها نشریهی افغانی
بخش��ی از تاریخ افغانس��تان را ثبت کرد؛ در زمانی که نش��ریات و
رس��انههای دیگر از جنایات و س��گجنگیهای جهادی در کابل و

سایر نقاط افغانستان سخن به زبان نمیآوردند ،بیشترین بخش «پیام
زن» به گزارشها از افغانس��تان اختصاص یافته بود .بدین وس��یله
«راوا» قس��مت مهمی از تاریخ افغانس��تان را مس��تند نمود .امروز
اگ��ر دنبال هر خب��ر ،عکس و گ��زارش از دوره حاکمیت خوکان
جهادی و طالبان در افغانس��تان باش��یم از «راوا» اس��ت .حتی منبع
عمده گزارشها و اسناد سازمانهای معتبر دنیا مانند دیدهبان حقوق
بشر و عفو بینالملل «راوا» است.
در زم��ان طالبان به معنای واقعی «راوا» تنها س��ازمانی بود
که در داخل افغانستان کار میکرد و با گرفتن ریسکهای بزرگ،
کورسهای س��وادآموزی و مکاتب خانگی مخفی را برای زنان و
دختران ایجاد کرده بود .اعضای «راوا» با چادری به مستندس��ازی
جنایات طالبان از جمله قطع اعضای بدن ،اعدامها ،سنگسارها و لت
و کوب زنان ،پرداختند.
افشای روشنفکران خودفروخته و نویسندگان خادیـجهادی
از وظایفی دیگری بود ک��ه «راوا» با قاطعیت تمام آن را در پیش
گرف��ت« .راوا» اف��راد مانند واص��فباختری ،رهن��ورد زریاب،
اک��رم عثم��ان ،منیژه باخت��ری ،پرتون��ادری ،رزاق مامون ،لطیف
پدرام ،اس��حق نگارگر ،بارق شفیعی ،س��لیمان الیق و ...را به مثابه
سخنگویان دولت دستنشاندهی روسها و گلبدین ،سیاف ،مسعود،
خلیلی ،محقق ،اسماعیل ،عطا و دیگر خاینان و وطنفرشان به مردم
افغانس��تان افشا کرد و نقاب به اصطالح فرهنگی شان را پاره نمود.
«راوا» خط بس��یار روشن بین روش��نفکران انقالبی و غیرانقالبی و
چاکر بیگانگان کشید.

«راوا» خواس�تار کس�ب حقوق واقعی
زنان در افغانستان بوده و معتقد است که این
مهم فقط با مبارزهی خود زنان میسر است و
بس .ادعاهای برقراری حقوق برابر زنان در
دوازده سال قبل توسط اشغالگران امریکایی
و دولت دستنشانده شان یکی دیگر از دهها
دروغ ش�اخدار است .چگونه ممکن است که
حقوق زن توس�ط ضدزنترین و خاینترین
افراد مانند فهیم ،قانونی ،س�یاف ،اسماعیل،
عطا ،عبداهلل ،محق�ق ،خلیلی و دهها جانی
دیگری که در دولت دستنش�انده کرزی جا
گرفتهاند ،تامین گردد؟
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وقتی از دستآوردها در افغانستان سخن به میان میآید زنان
و مردان جاس��وس و حلقه ب��ه گوش امریکا در رس��انهها از تغییر
در وضع زنان در چند س��ال حاکمیت دولت ک��رزی داد میزنند.
اما واقعیت امر این اس��ت که اگر تغییری در وضع زنان افغانس��تان
آمده باشد ،فقط محدود میشود به چند زن پارلماننشین و دولتی،
و تع��دادی از زنان��ی که از برکت انجیاوه��ا و حضور در جامعه
مدنی س��اخت امریکا به س��رمایههای هنگفت و سفرهای خارجی
دس��ت یافتهان��د .در حالی که اکثریت زنان افغ��ان در جهنمی بنام
افغانس��تان بس��ر میبرند که فقر ،اعتیاد ،خش��ونت خانوادگی ،زن
ستیزی سیستماتیک دولتی و تجاوز جنسی در آن بیداد میکند.
گزارشهای س��ازمانهای بینالمللی و داخلی نشان میدهد
که زنان و کودکان افغان قربانیان اصلی جنگ اشغالگرانهی امریکا
و متحدانش در افغانستان است .گزارشهای یوناما نشان میدهد که
طی چند سال اخیر زنان بیش��ترین شمار کشتهشدگان بمبارمانهای
نات��و و حمالت انتح��اری طالبان قرونوس��طیاندیش را تش��کیل
میدهند.
در چند سال گذشته زیر س��ایهی امریکا و دستنشاندگان
بنیادگرا و غیر بنیادگرای آن افغانستان به خطرناکترین مکان برای
زنان تبدیل ش��ده است .اگر فقط ش��ش ماه اخیر را در نظر بگیریم
ش��اهد دهها مورد تکاندهنده خش��ونت و جنایت علیه زنان هستیم.
دو زن در والی��ت لوگر در حالت برهنه به درخت آویخته ش��دند؛
دختری به جرم داشتن رابطه با یک پسر در والیت بغالن در محضر
عام تیرباران گردید؛ بازارگل دختر بیس��ت س��اله در والیت تخار
مورد ضرب و شتم شوهر وحشیاش قرار گرفت؛ لب و بینی ستاره
توس��ط ش��وهرش بریده شد؛ دختران  ۹س��اله و  ۱۵ساله در بغالن
م��ورد تجاوز قرار گرفتند؛ دو دختر دیگر در بغالن توس��ط پلیس
نظم عامه اختطاف و بعد از روزها تجاوز کش��ته ش��دند .اینها فقط
نمونههای ناچیزی از جنایت هستند ،بیشتر موارد خشونت علیه زنان
به مطبوعات راه پیدا نمیکنند .دولت و مطبوعات س��رکاری دلیل
عمدهی آن را مس��ایل فرهنگی و س��نتی عنوان میکنند .در حالی
ک��ه عقب اکثر موارد خش��ونت و جنایت علیه زنان در افغانس��تان
قوماندان��ان ،اعضای پارلمان و اقارب ش��ان ،پلیس و مقامات باالی
دولتی اند که به شکلی از اشکال در رابطهی تنگاتنگ با جنایتکاران
جهادی میباش��ند .بنا ًء مطبوعات یا میترس��ند و ی��ا نمیخواهند
جنایات و بربریت جهادیان را انعکاس دهند.
خواهران عزیز،
ما وارثان کش��وری هستیم که تسلط بیگانه را به هیچ عنوان
و در هی��چ زمان��ی قبول نکرده اس��ت .مردم ما با دس��تان خالی و
شکمهای گرسنه در برابر متجاوزان جنگیدهاند .ملت ما هیچ زمانی
فریب دروغها و عوامفریبیهای بیگانگان و دستنشاندگان شان را
نخوردهان��د .افغانها امپراتور انگلیس را به زانو در آورد و در برابر
قشون روسها شجاعانه به پا ایستاد با وجود اینکه اشغالگران روسی
ی ش��ان ،مردم ما را سالخی
و نوکران میهنفروش��ان خلقی و پرچم 
کردند .چندی قبل ش��اهد انتشار «لیست مرگ» که حاوی نام پنج
هزار قربانیای بود که توس��ط این جنایتکاران اعدام شده بود .این
لیست نمونهی بسیار کوچکی از آدمکش��یهای میهنفروشان است
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اما از طرف دیگر نمونهای از ش��جاعت و ایس��تادگی مردم را نشان
میدهد .این پنجهزار انسان و دهها هزار زن و مرد افغان دیگر برای
آزادی مردم و وطن شان خون دادند و مبارزه کردند.

ما میدانیم و تجربهی برپار کشورهای
دیگر هم در برابر چشم ما قرار دارد که هیچ
ملتی با اس�تعمار و تجاوز بیگانه نتوانسته که
به رفاه و آسایش برس�د .نوکران و اجیران
امری�کا در ط�ول دوازده س�ال گذش�ته و
بخصوص در این چن�د ماه اخیر داد و بیداد
براه انداختهاند تا قرداد اس�تراتیژیک میان
امریکا و افغانس�تان امضأ ش�ود و به جانیان
امریکایی اجازه داده ش�ود ک�ه کماکان به
ددمنش�یهای ش�ان علیه مردم بیگناه ما
ادامه دهند .اینان تمام شرف و وجدان شان
را در برابر دالر و مقام به امریکا فروختهاند؛
آنان خون و اش�ک صدها زن و مرد هموطن
م�ا را که در ش�یندند ،فراه ،کنر ،کاپیس�ا،
لغمان ،خوس�ت ،پکتیا ،غوربند و دهها جای
دیگ�ر قربانی بمباران امریکا و ناتو ش�دند،
نادیده میگیرند .این جاسوس��ان امریکا ناله سر میدهند
که اگر امریکا از افغانس��تان خارج شود کشورهای همسایه از جمله
ایران و پاکستان ما را در یک روز قورت میکنند.
خواهران آیا برای ما و شما به عنوان افغانها شرم نیست که
از ترس همس��ایهها و تجاوز شان به یک اشغالگر دیگر اجازه دهیم
که پایگاه نظامی در س��رزمین ما احداث کند؟؛ آیا شرم بزرگتر
ی حفظ نماییم؟
از این اس��ت که خ��ود را با اتکا به نیروی خارج�� 
ادامهی کمکها از س��وی امریکا و سایر کش��ورهای امپریالیستی
دروغهای بیش نیس��ت ،معلومدار که امریکا اگر بخواهد میتواند
که مانند چند س��ال قبل سیل دالر به افغانستان سرازیر کند .اما این
سیل دالر چی دردی از هزاران درد ملت ما را دوا خواهد کرد مگر
ای��ن که به آن بیافزاید؟ این دالرها به جیب جانیان جهادی ،مافیای
مواد مخدر ،مافیای انجیاوها وصاحبنظران و کارشناسان انداخته
میشود تا هر چه بیشتر قوت گیرند و خون مردم ما را بمکند.
خواهران،
یگانه راه نجات از این وضعیت مبارزهی قاطع و بدون سازش
است؛ یگانه راه نجات راهی اس��ت که شهید مینا به ما آموختانده:
مبارزه و تا به آخر مبارزه علیه خاینان و وطنفروش��ان .مینا خونش
را در ای��ن راه ریخت و ما یکبار دیگر در این روز به خون پاک و
جوانش سوگند یاد میکنیم که راهش را ادامه میدهیم◊.
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«آخرین دیدار»
مجموعهای از خاطرات یکی از همرزمان مینای شهید که توسط شکریه در محفل بیست و هفتمین سالروز
شهادت مینا ارائه گردید

شام چهار شنبه هفتهی اول فبروری  ١٩٨٧با مینا ،مینای در
خور تعظیم و تحس��ین وعدهی مالقات داشتم .حدود سه سال با هم
ندیده و تازه س��ه ماه قبل همسرش را از دست داده بود و قرار شد
چگونگی به ش��هادت رسیدن ش��وهرش را از زبان مینا ،همرزم وی
بشنوم.
وقتی مینا روز س��وم فبروری حوالی س��اعت نه شب وارد
محل اقامت من شد ،احوالپرس��ی گرم و پر حرارتی با هم داشتیم.
درد از دس��ت دادن آنچن��ان همرزم در اولین دی��دار در چهرهاش
هویدا بود .او چگونگی خاموش ش��دن «فانوس عمر» همسرش را
بازگو نمود .لحن س��خن مینای عزیز با عالمی از درد ،آرام و متین
بود .تا آخر اشکی به چشمانش حلقه نزد اما اندوه بیکران را میشد
در س��یمایش به س��ادگی دید .صالبت مینا وقتی برایم مجس��متر و
صیقلیافتهتر ش��د که روی وظایف آینده و مس��ایل دشواری که
پیش رو داشت صحبت مینمود .مصمم ،قاطع و بدون ادای جمالت
انقالبینما ،پافشاری روی مبارزه و گرفتن انتقام را توصیه میکرد.
س��اعت یازده ونیم شب با هم خداحافظی نمودیم .ماهها بعد
معلوم ش��د که فردای همان روز دیدار ما یعنی در چهارم فبروری
 ،١٩٨٧مینا این زن ش��جاع ،س��ازمانده برجسته و اس��تثنا در تاریخ
افغانستان به شهادت میرسد.
اعتم��اد به خود و باور به پیروزی در امر مبارزه ،از خصال
برجس��تهی مینا این زن وارس��تهی انقالبی ب��ود .او با خصوصیات
درخشان ،همیشه الگو و الهام بخش راه دشوار مبارزه برایم بود .من
از مینا همین استواری و ناامید نشدن را انتظار داشتم زیرا در گذشته
چندین بار در اوضاع بحرانی شاهد متانت و درایت او بودم.
ش��خصیت مبارزاتی مینای ش��هید را با ذکر چند مثال بیان
مینمایم:
روز قی��ام باالحصارکابل یعنی  ١٤اس��د  ١۳۵٨اولین طفل
مینا در یکی از شفاخانههای کابل به دنیا آمد.
همین که از شکس��ت قیام و دس��تگیریهای گسترده مطلع
میش��ود ،بال درنگ س��اعاتی پ��س از والدت ،مخفی ش��فاخانه را
ترک میگوید و جایی میرود که دش��من نتواند به وی دسترسی
پی��دا نماید .این در حالی بود که قیام باالحصار به خون نشس��ته و
اکثراعضای رهبری قیام به دست دشمن افتاده بودند.
در همان شرایط دش��وار و خفقان مینا روی منسجم ساختن
تشکیالت کار میکرد تا اعضای جمعیت انقالبی زنان را در جاهای
مناس��ب جابجا کند که دش��من نتواند به آسانی بر آنان ضربه وارد
کند و این همه و همه فش��ار کار عملی را بر مینای شهید میافزود.
مینا در این روزها به علت خس��تگی زیاد از کار ،هفته دو یا سه بار
دچار حمالت تشنج عصبی میشد.

آموزش فلس��فه را به طور سیس��تماتیک از مینای شهید فرا
گرفتم .بیان ش��یوا در فهماندن جهات مغلق فلسفه از توانمندیهای
وی بود .او با داشتن دانش تئوریک سطح باال ،معلم بسیار موفق در
امر آموزش به حساب میآمد.
در یکی از روزها در خانهی مس��کونی ما عالیمی دیده شد
که ش��ک افش��ای خانه را قس��م ًا بازگو میکرد .با خونسردی تمام
م��را با خود به خیرخانه نزد یک فامی��ل دیگر برد .فردای آن روز
گزارش��ی که ازخانه گرفته ش��د ،جدی نبودن آن ش��ک را روشن
ساخت .درس��ی که من از وی گرفتم ،حفظ خونسردی در بدترین
شرایط و دست پاچه نشدن در روزهای دشوار است.
ش��هید مینا حس��اب دهی به کمیت��ه مالی را بس��یار جدی
میگرف��ت .بعد از غیاب��ت ناگهانی او ،اتاق مس��کونیش را تصفیه
نمودی��م .اوراق یاداش��تهای مالی وی حاکی از مصارف بس��یار
معمول��ی روزمره بود .او تا آخرین روز حیاتش مصارف یک یک
پول را یادداشت کرده بود.
در روزها و هفتههای اول بعد از ناپدید ش��دن ش��هید مینا،
وقت��ی با عضو دیگری مباحثه میکردم ،س��واالتی مکرراً در ذهن
ما خطور میکرد که مبادا مینا کش��ته و توته توته در فریزر همان
خانه رهایشیاش جابجا ش��ده باشد .به همین دلیل با وجودی که از
طرف مالک خانه در منزل رهایشیاش قفل انداخته شده بود ،چند
ت��ن به صورت مخفی با پریدن از روی دیوار به حویلی خانه داخل
شدند و تمام جاهای مشکوک را تفتیش کردند تا به این وسوسه هم
خاتمه داده شود .باالخره اثری از حادثه المناک شهادت او به چشم
نخورد و فریزر را هم خالی یافتند .رنج نامعلوم بودن سرنوشت وی
ماهها ما را در اندوه نگهداشت.
بر عالوهی زندگی مش��ترکی که در یک خانه با هم داشتیم
و در جلس��ات متعددی که با مینا و همسرش شرکت کردم ،هیچ بر
خوردی که بیانگر کوچکترین نش��انهای از روحیه مرد س��االری یا
فئودالی بین آنان باشد ازین دو همسر انقالبی ندیدهام.
آنان در حالی که بدون مالحظ��ه به کمبودهای یک دیگر
برخورد میکردند ،ظرافتهای به دور از ابتذال و خوشآیند نسبت
به یکدیگر داش��تند .به معنی دقیق کلمه آنان همیشه منافع مردم را
نس��بت به منافع خصوصی وخانوادگی خود ترجیح میدادند .رفیق
دوس��تی و توجه به تک تک اعضا ،از جمله مشخصاتی بود که این
زوج انقالب��ی را به عنوان رهبران شایس��ته تقدیم جامعه کش��ور ما
نموده بود .بدینگونه این دو قهرمان ،نمونه عالی زن شوهر بودن را
به یادگار گذاشتند.
یادشان گرامی ،راهشان پر رهرو باد!◊
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امریکا و دیگر متحدان غربیاش دموکراسی را در افغانستان به تمسخر گرفتهاند!
نظریات «راوا» در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده که توسط یک عضو «راوا»
در محفل بیست و هفتمین سالروز شهادت مینا قرائت گردید

خواهران و مهمان عزیز،
همهی ما در جریان هستیم که در اوایل سال آینده انتخابات
ریاست جمهوری و ش��وراهای والیتی در کشور برگزار میگردد.
این سومین انتخابات ریاست جمهوریست که افغانستان بعد از اشغال
امریکا آن را تجربه میکند .در اولین انتخابات ریاس��ت جمهوری
مردم ما با ش��ور و ش��وق تمام پای صندوقه��ای رای رفتند ،زیرا
اولین باری بود که بعد از س��الها جنگ و مصیبت ظاهرا برای شان
فرصت داده شده بود که یکی از ارکان دموکراسی را تجربه کنند.
اما بزودی حتی بیس��وادترین و عقبماندهترین افغان هم به تقلبی
و س��اختگی بودن انتخابات و دیگر نمادهای دموکراسی در کشور
پیبرد.
تقلب و فس��اد در دومین انتخابات آنچن��ان واضح بود که
حتی مطبوعات امریکایی هم نتوانس��تند از آن چشمپوشی نمایند.
بر اساس آمار ارائه ش��ده از سوی کمیسیون انتخابات بیش از یک
میلی��ون رای تقلبی ب��ه نفع کرزی و باالتر از شش��صد هزار به نفع
عبداهلل به صندوقها ریخته شده بودند.
اما در این اواخر با انتش��ار کتاب رابرت گیتس وزیر دفاع
اسبق امریکا تشت رسوایی مداخله و دستکاری امریکا در انتخابات
قبلی از بام افتاد .داوود نجفی که ریاس��ت داراالنش��ای به اصطالح
کمیسیون مس��تقل انتخابات آن دور را داشت فاش کرده است که
وی از ط��رف مقامات امریکایی و مش��خص ًا پیتر گالبرید دیپلمات
بلندرتب��ه امریکایی و دومین مقام رس��می س��ازمان ملل متحد در
افغانس��تان تهدید شده است .گالبرید به نجفی در یک تماس تلفنی
گفته است که اگر نتایج دور اول انتخابات را اعالن نماید باید یک
گ��ور برای خود حفر کند .و همین نجفی زمانی اعالم نمود که این
او بود که کرزی را برنده س��اخت و شاید به همین علت بود که به
جای محاکمه به خاطر آن همه انتخابات پرتقلب ،به پس��ت وزارت
در کابینه جدید کرزی نصب گردید.
خواهران،
ای��ن فقط گوش��هی بس��یار کوچ��ک مداخل��ه امریکا در
انتخابات افغانس��تان است ،هزاران دسیس��ه دیگریست که برای ما
ناروش��ن میباش��د ،لیکن ما همه میدانیم که ممکن نیست در یک
کش��ور اشغال شده ،در یک کشوری که حتی نان و آب شهروندان
آن به دست امریکا باش��د ،انتخابات «آزاد» برگزار گردد و مردم
آن بتوانند به خواس��ت خود رییس جمهور ش��ان را انتخاب کنند.
به همین خاطر این جمله ورد زبان اکثریت افغانهاس��ت که رییس
جمهوری آینده افغانستان در کاخ سفید انتصاب میشود.
امریکا و دیگر متحدان غربیاش دموکراسی را در افغانستان
به تمسخر گرفتهاند؛ زیر نام آزادی و این که هر کی حق دارد خود
را در انتخابات نامزد کند ،جنایتکارانی که از سر و روی شان خون

ه��زاران افغان جاریس��ت در این بازی راه پی��دا میکنند .اکثریت
کاندیدان و معاونان ش��ان خاینان جهادی و جاسوس��ان آیاسآی
و س��یآیآی اند که گذش��تهی خونبار ش��ان برای مردم ما کام ً
ال
هویداس��ت .تصور کنید اگر دموکراس��ی چه که شبه دموکراسی
هم در کش��ور ما حاکم میبود آیا قصابان مردم افغانس��تان سیاف،
عبداهلل ،دوستم ،انوری ،ضیا مسعود ،گلآقا شیرزوی ،رحیم وردک
و غیره میتوانستند در لیست کاندیدان شامل شوند؟
ح��ال هر ی��ک از این مهرهها ک��ه رویکار ش��ود واقعیت
اینس��ت که تغییری در وضعیت ابتر و مافیاییزده کنونی کش��ور
رونما نخواهد گش��ت .امریکا فقط کسی را به عنوان رییس جمهور
برنده در انتخابات آینده اعالم خواهد کرد که ذریعه وی بتواند به
اهداف توس��عهطلبانه و اس��تعمارگرانهی خود در سرزمین ما دست
یابد؛ پیمان استراتیژیک را امضا کند تا حضور دایمیاش در منطقه
تضمین گردد؛ به دولت امریکا اجازه دهد تا با دست باز به تعرض و
کنترول کشورهای منطقه بپردازد و آخرالمر به کمپنیهای غارتگر
امریکایی راه داده ش��ود تا منابع طبیعی دست نخورده کشور ما را
چپاول نمایند.
این سناریویایست که امریکا و دیگر قدرتهای غربی در
س��ایر کشورها آن را عملی کردهاند و عراق و لیبی مثالهای اخیر
اند .دیدیم که این کشورها چگونه با توپ و طیارهی ناتو به ویرانه
تبدیل ش��دند و بعد از غص��ب منابع نفتی ش��ان از طریق انتخابات
س��اختگی و نمایشی خاینترین و ضدزنترین چهره را در آن جاها
حاکم کردند .دستنش��اندگان امریکا در این کش��ورها چنان فاسد
و وطنفروش اند که مردمان این س��رزمینها هزار بار به کفنکشان
قبلی ،صدام حسین و معمر قذافی درود میفرستند.
مهمانان گرامی،
امری��کا و متحدانش میخواهند با پیش کش��یدن بازیهای
انتخابات در افغانس��تان خاک به چشم جهانیان بپاشند و وضعیت را
کام ً
ال عادی و قابل قبول جلوه دهند .آنان میخواهند وانمود کنند
که ۱۲س��ال حضور شان در افغانس��تان و صرف میلیاردها دالر بیجا
نبوده زیرا توانس��تهاند بعضی از ارکان دموکراس��ی را بنیان نهند.
بنا ًء وظیفه نیروهای دموکراتیک اینست که در هر سطح ممکن این
خیمهش��ببازیهای اشغالگران را افشا کرده مردم را علیه بازیهای
استعماری امریکا و غرب بسیج نمایند.
«جمعیت انقالبی زنان افغانس��تان» (راوا) نخس��تین سازمان
سیاس��ی زنان افغانستان بود که اهداف پسپرده و غدارانهی امریکا
را افشا نمود و تا آخر بر سر پیمانش استوار است و از تالشش برای
کسب اس��تقالل ،دموکراس��ی و عدالت اجتماعی دست برنخواهد
داشت◊.

شعری که در محفل
بیست و هفتمین سالروز
شهادت مینا دکلمه گردید.

مینا!
گفتی« :من راه خود را یافتهام»
«بیدار گشتهام»
رفتی درون چشم سیاهی
به جنگ خصم
پر شور و استوار
تا آفتاب به چتر سیهبخت دختران
چون خوشههای دامن دریای نیلگون
روزی طلوع کند.
مینا!
گفتی و سر به راه عدالت گذاشتی
با همتی به قامتی کوههای نامدار
تا روزگار ز بند اسارت رها شود
دردا که رفتی،
وز خون تو
رهایی زن
بر لبان روز
همچون ترانههای دلانگیز نوبهار
جاری شد و
جوانه زد و
جاودانه شد
مینا!
اندیشهات هنوز
بر جویبار خاطر رزمندگان دهر
حماسه آفریده و
پیشتاز کاروان
هر سو میجهد
به نگاهی که صبحدم

فاتح زندگیست

وز راه و عزم تو
این جانیان به وسعت «یاران» یاوهگو
ترس بر جگر تنیده و
فرسنگهای دور
گـریز میکنند
ُ
مینا!
از زخم سینههای «سحرگل»
شرار رزم
دیریست لرزه بر دل جالد ریخته است
یاران را بگو!
خون میچکد هنوز
از حجرههای خاک
صیقل دهید شعلهی اندام خویش را
خیزید و طرح زندگی را تازگی دهید
مینا!
نامت نماد زنده تاریخ رزم ماست
ای قهرمان خلق!

م .آژن
کابل 1-فبروری 2014

پیـام زن
ج.ن - .تخار
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این بار اشغالگران امریکایی و آلمانی
از تخار قربانی گرفتند
نیروهای آلمانی بیش از  ۲۰تن از هموطنان بیگناه ما را کشتند
(رسانهها این تعداد را  ۱۲نفر اعالم کردند که دروغ است)

نیروهای اش��غالگر امریکایی که جز قتل و کشتار هموطنان
بیگناه م��ا بوس��یلهی بمباردمانه��ا و تیر اندازیهای کور ش��ان
ماموری��ت دیگری ندارند ،این بار تخ��ار را به قربانگاه خود تبدیل
نمودند .ش��ب  ۲۸ثور حوالی  ۱۱ش��ب چهار فروند هلیکوپتر این
نیروه��ا در قریهی گومالی مربوط تالقان فرود آمده و به تالش��ی
خانههای مس��کونی در محل پرداختن��د ،آنان تمام مردم این منطقه
را از خانههای ش��ان بیرون ساخته و با بستن دستان و چشمانشان تا
صبح نگهداشتند .نیروهای امریکایی به خانهی یکی از اهالی مشهور
به «مالی خیاط» هجوم برده و چهار نفر از اعضای فامیل بش��مول
خودش را کش��تند تا اینکه س��اعت  ۴صبح بعد از ارتکاب این همه
جنایت منطقه را ترک گفتند .بگفته مردم محل افراد کش��ته ش��ده
که ش��امل دو زن نیز میشوند ارتباطی به طالبان و یا القاعده نداشته
و از مردم عادی آن منطقه بودند.

روی دیگر جنایت:
بعد از این حادث��ه فردای آن
(۲۸ثور) مردم گرد هم جمع ش��ده و
تصمی��م گرفتند تا ای��ن جنایت را بی
پاسخ نگذارند .نتیجه تصامیم مردم این
شد که ساعت  ۸صبح با بدوش کشیدن
اجساد کشته ش��دگان در مرکز تالقان
تظاهرات��ی را ب��راه بیاندازند و نفرت
شان را نسبت به اشغالگران جنایت پیشه
و دولت بیکارهی کرزی ابراز بدارند،
اما دستهایی در راه بود تا با استفاده
ابزاری از احساس��ات مردم آنان را به
قربانگاه بفرس��تند .مردم حق داشتند
و بج��ا بود تا این حرک��ت مردمی را
راه بیاندازند ت��ا دولتمردان و حامیان
خارجی شان بدانند که آنان آنقدر هم
از پ��ا نیفتادهاند که در مقابل این همه
خیانت و جنایت سکوت اختیار کرده
و بر آن مهر تایید بگذارند.

صبح آن��روز که مردم مص��روف گردهمای��ی جهت براه
ان��دازی تظاه��رات بودند که تیک��هداران قوم��ی و مذهبی از راه
رس��یدند تا با س��مت و س��و دادن این حرکت ،آنرا ب��ه نفع خود
بچرخانند .قوماندانان جهادی ،تیکهداران مذهبی که در هر فرصت
ممک��ن به تحمیق تودهه��ا میپردازند ،وکالیی ک��ه فرصت تبارز
قومی و منطقوی یافتهاند و کاندیدهای ناکامی که س��نگ ایستادن
در مقابل دولت فاس��د را بر سینه میزنند ،همه و همه دست بدست
هم دادند تا مردمی سرش��ار از احساس��ات پاک میهنی و ایستادگی
در مقابل دولت فاسد و نیروهای اشغالگر را به دنبال خود بکشانند.
درین جمع اشخاص ذیل دیده میشد:
 )۱قومان��دان پیر محمد ،یک��ی از قوماندان جهادی که در
حال حاضر با جنبش دوس��تم پیوند دارد .او که زمانی در ش��ورای
نظار با مس��عود و ربانی بود ،حاال در خدمت دوستم در آمده است.
او در پهلوی پول بیشتر میتواند تجارت قومی نیز کند.
 )۲قومان��دان مل��ک مش��هور ب��ه قوماندان مل��ه ،یکی از

تصاویر از خبرگزاری آسوشيتد پرس
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قوماندانان جهادی دوس��تم .قوماندان مله نیز
یکی از چوچه قوماندان جهادی بود که تحت
قیادت قوماندان مطلب بیک قرار داش��ت ،اما
در چند سال اخیر جنبش دوستم توانسته است
او را خریده و در مقابل سلفاش قرار دهد.
 )۳مولوی لطفاهلل یک��ی از کاندیدان
شکست خورده ولسی جرگه و مربوط جنبش
دوس��تم .او یکی از مالهایی است که در دور
گذشته عضو شورای والیتی والیت تخار بود،
این بار شوق ولسی جرگه کرد اما رای نیاورد.
او نامزد پیشنهادی دوستم بحیث والی نیز بود
که نتوانست به والیت راه پیدا کند و در مقابل
عبدالجبار تقوا بوسیله فهیم در تخار نصب شد.
 )4عبداهلل بیک وکیل شورای والیتی
و فرزن��د قومان��دان مطل��ب بی��ک یک��ی از
قوماندانان جهادی مربوط ب��ه جمعیت و فع ً
ال
عضو پارلمان افغانستان.
 )۵مولوی عبدالقهار حکیمی ،یکی از
وکالی شورای والیتی از جنبش دوستم.
 )۶حاجی جمش��ید ،یک��ی از وکالی
شورای والیتی از جنبش دوستم.
و ی��ک تع��داد دیگ��ر از چوچ��ه
جنایتکاران��ی که همیش��ه به تج��ارت قومی
مصروف اند.
افراد فوقالذکر در سخنرانیهایش��ان
از تم��ام مردم دعوت کردند ت��ا در پی انتقام
ب��ر آیند .چنانچه قومان��دان پیر محمد گفت:
«اول جام شهادت را من مینوشم و بعد شما»!
اما این نوع تحریک احساس��ات مردمی بارها
صورت گرفته و در نهایت قوماندانان همیش��ه
فرار را بر قرار ترجی��ح داده و مردم را هیزم
معرکه س��اختهاند .باالخ��ره تظاهرات حوالی
س��اعت  ۸صبح از منطقه گومالی تالقان به س��مت مرکز شهرآغاز
ش��د .در ابتدا مردم آن منطقه ش��رکت کرده بودن��د ولی با ورود
به ش��هر افراد دیگر نیز به جمع آنان پیوس��تند و جمعیت وسیع را
تش��کیل دادند که تعداد شان به بیشتر از  ۲۰۰۰نفر میرسید .مردم
که از اینگونه جنایات و فساد حاکم در دولت به ستوه آمده بودند
ش��عارهای تندی علیه دولت و نیروهای اشغالگر سر میداند مانند:
«مرگ بر امریکا»« ،مرگ به کرزی»« ،مرگ به مزدوران امریکا
در افغانستان» و از این قبیل.
دی��ری نپایید ک��ه تظاهرات به خش��ونت گرایید .در کنار
مردم که سرش��ار از خش��م بودند وبا بیل و کلند به جادهها ریخته
بودن��د ،عناصر آش��وبگری و جود داش��تند نظیر اف��راد فوق که
جمعی را سازماندهی کرده بودند تا با سالحهای دست داشته باالی
نیروهای امنیتی افغان و خارجی حمله کنند .قوماندان پیر محمد و
قوماندان مله از سلس��له جنبانان این گروه بودند که خود به کناری
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خزیده و مردم را با نیروهای امنیتی درگیر س��اختند .بعد از اینکه
مردم اعتراض شان را نسبت به حمله شبانه نیروهای امریکایی ابراز
داش��تند ،جمعی آنان را بسوی مرکز  PATهدایت کرد که در آن
عساکر آلمانی حضور دارند .مردم با پرتاب سنگ به این ساختمان
خواس��تند نفرت شان را نس��بت به وضعیت حاکم در این والیت و
قلدریهای نیروهای اش��غالگر ابراز بدارند که عس��اکر آلمانی نیز
بر آنان آتش گش��ودند .نیروهای خارجی که به قتل و کشتار مردم
عادت کردهاند ،بیپروا آتش گش��وده و هرکه را در مقابل ش��ان
ظاهر میشد نشانه میگرفتند .در نتیجه تعدادی کشته و زخمی شدند.

نیروهای آلمانی و کشتار افغانها:
با آنکه بارها از آلمانها شنیده میشود که آنان یک «پیوند
بقیه در صفحه۶۲
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جنایتنامه عبدالرشید دوستم
مشهور به گلمجم
بعد از اینکه دوس��تم منحیث معاون اش��رف غنی
برای انتخابات ریاس��ت جمهوری ثبت نام کرد ،با نش��ر
اعالمیهای گوی��ا از «آنانی که در هر دو طرف جنگها
متحمل آسیب شدهاند» معذرتخواهی نموده نوشت:
«وق��ت آن فرا رس��یده اس��ت که همه
ما از اث��رات منفیای که سیاس��تهای ما
در گذش��ته به مردم سراسر کشور رسانده
اس��ت ،از آن��ان مع��ذرت بخواهی��م .من
میخواهم در این راس��تا پیشقدم باش��م و
بگوی��م که م��ا از همهی آنان��ی که در هر
دو طرف جنگها متحمل آسیب شدهاند،
مع��ذرت میخواهی��م و س��عی میکنیم تا
انتخابات کنونی ،سرآغاز صفحه جدیدی
در سیاس��ت کش��ورمان گ��ردد که جنگ
راهحل اختالفها نباش��د؛ بلک��ه ما از راه
همپذی��ری ،اصالح��ات و گفتگو به وفاق
ملی نایل شویم».
تنه��ا چیزی ک��ه از این «عذرخواهی» بدس��ت
میآید اعتراف او به جنایت است و بس .حتی کودکان
افغانس��تان نیز میدانند که این «عذرخواهی» به مشوره
اش��رف غنی و ب��رای کس��ب رای در انتخابات صورت
گرفته اس��ت .کارنامه جنایت و وحش��یگری «گلمجم»
وس��یعتر از آنس��ت که بت��وان به ی��ک «عذرخواهی»
دیکتهش��ده و مصلحتی آنرا تمام شده دانست .او اگر از
حداقل شرافت و وجدان برخوردار میبود ،باید به خاطر
آنهمه بربریت و ستمکاریهایش از سیاست دوری گزیده
بازهم بیشرمانه به فکر معاون ریاست جمهوری نمیشد.
برای ش��ناخت بهتر ب��ا خیانته��ا و پلیدیهای
دوس��تم و باند دزدانش ،جنایتنام��ه او را در ذیل تقدیم
خوانندگان میکنیم.
نامش عبدالرش��ید فرزند عبدالرحیم اس��ت .در ولس��والی
خواجه دوکوه والیت جوزجان متولد گش��ت .تعلیماتش تا صنف

شش��م در مکتب ابتدائیه خواجه دوکوه بوده و در خانواده دهقان
میانهحال بزرگ شده است .از آوان کودکی و بعد از درس مکتب
در کن��ار پدرش روی زمین کار میکرد .در س��ال  ۱٣۵٨به صفت
اجی��ر در تفحصات نفت و گاز ش��برغان اس��تخدام گردید .مدت
س��ه س��ال در بخش برمه کاری در برج برمه کار ک��رد .ازینکه او
همکارانش را «دوس��تم» خطاب میکرد یعنی تکیه کالمش دوستم
بود و به ازبکی به پیش ادا میش��ود ،سرانجام دوستم تخلصش شد.
درین زمان توس��ط کنج��ه کارگر که از پرچمیهای سرس��خت و
مطیع آن دوره بود به حزب دموکراتیک ش��اخه پرچم جذب شد.
مسئولیت پرچمیها را در والیت جوزجان سید اکرام پیگیر داشت.
تازه جنگ مقاومت ضد روس��ی و ضد دولت مزدور شکل
گرفته بود و دولت نوپای هفت ثور با سراسیمگی بیمانندی دست
به سربازگیری میزد .پرچمیها چون سرشت خیانت و جاسوسی را
در خون و رگ دوستم احساس میکردند فورا او را از یک کارگر
پرچمی به س��رباز امنیت دولتی ارتقا دادند .خادیستان در جذب او
به «خاد» عس��کرگیری عمومی در سطح شهر را دلیل میآوردند تا
مبادا در آینده س��والانگیز باش��د .بعد از مدت کوتاهی قوماندان
تولی و متعاقبا قوماندان کندک امنیت دولتی ش��د .در سال ۱٣۶۵
او فعالیتهای استخباراتی چشمگیری از خود نشان داد و به کمک
س��ید اکرام پیگیر منشی والیتی وقت و دس��تور روسها فرقه ۵٣
پیاده را س��اخت .او خود قوماندان فرقه ش��د و رتبه برید جنرالی
برایش اعطا گردید.
زودی
ب��ه
قس��اوت و بیرحم��ی،
چپ��اول و بیناموس��ی
دوس��تم ش��هره عال��م
گردی��د .م��ردم م��ا
سوزانیدن شهر قندهار
و کش��تار بیرح��م
هممیهنان شان را در آن
دیار از ی��اد نبردهاند.
همچن��ان چپ��اول و
بیعزت��ی این جانی بر
مناطق جنوبی کش��ور
در صفحه تاریخ خونین
م��ا بص��ورت ننگینی
عبدالرشید دوستم
حک اس��ت .او چون
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ش��هری ،گارنزیون ،ادارات دولتی و مراكز تولیدی همه در دس 
ت
ش��یر حرامزادگی و انسانکش��ی  KGBرا از پستان مردار ببرک و
ی قرار داش��تند .طور مث��ال :عبدالروف «بیگی»
كادره��ای پرچم 
نجیب گاو میمکید ،درندهخوی��یاش امر طبیعی بود و به گرگان
ش دوستم،
یكی از جنراالن س��ابقهدار حزب خلق رییس اركان جنب 
وحشیتر از خود چون رسول پهلوان ،غفار پهلوان ،عبدل چریک،
ی سیاس��یجنبش ،انجنیر سید احمد شاه (عضو
سنگر منشی عموم 
لعل محم��د قوماندان ،زینالدین پهلوان ،مجید روزی ،جوره بیگ،
كیجیب��ی) رییس تصدی كود و ب��رق و حاجی فیضاهلل انصاری
حاجی پاینده ،کمال دیوانه ،شراف بیگ ،پیرم قل ،شیر عرب و...
(عضو كیجیبی) ریی��س تعلیم و تربیه والیت بلخ بودند .همچنان
بمنظور چپاول و کشتار بیشتر ،نیاز داشت.
ی و یا از افراد
شاروال و اغلب مدیران و مسئوالن والیت بلخ پرچم 
سیاست «مصالحه ملی» دولت پوشالی با پرورش گروپهای
زی��ر رهبری آنان تعیین ش��ده بودند .جلیل «پرش��ور» آدمكش و
ملیشهای که بر جان و مال مردم لجام دریده چنگ و دندان انداخته
خادی مشهور زمان ببرك (آمر زون شمال و رییس امنیت) در كنار
بودند ،از مکارگیهای مس��خره نجیب بشمار میرفت که دوستم را
سید نادر نادری به صفت مشاور اجرای وظیفه میکرد.
به اوج سفاکی صعود داد .مس��کو با پیشبین بودن فروپاشی دولت
انجنیر احمد ازبك ،از خویش��اوندان و با اعتمادترین فرد
دستنشانده تمام افراد مزدور و دستپروردهاش را از رهبر خوکش
دوس��تم ،از پرچمیه��ای دوران نجیب اس��ت .وی از آغاز جنبش
بب��رک که در حیرتان مزار میزیس��ت ت��ا ارکان حرب نظامیاش
در پس��تهای اداری رده باال مثل سرپرس��تی ریاس��ت كود و برق
روف بیگی که از پرچمیهای الش��خوار بود ،جهت تقویت دوستم
و معاونیت اداری والیت قرار داش��ت .انجنی��ر احمد از عربهای
بکار گرفت .سال  ۱٣۷٠بخت دوستم بر ماتمسرای افغانستان طلوع
ش��ولگره و پرچمیهای حزباهلل هرات اس��ت كه توس��ط حزب
کرد و اقت��دارش از فاریاب تا تخار و از بغالن الی کابل اس��تقرار
وحدت به معاونیت والیت گماشته شده بود.
یافت .حکومت دوستمی -جهادی یا به زبان بهتر پرچمی -جهادی
زم��ری كامگار رییس ش��رکت هوایی «کام ای��ر» بعد از
تحت قیادت پدرخوانده دوس��تم و مال مجددی عمال برقرار ش��د.
فراغت از تخنیكم مزار بحیث مامور فنی در ریاست تفحصات مزار
ولی دیری نگذش��ت که ش��کمهای یکدیگر را دیوانه وار دریدند؛
ایفای وظیفه میكرد .با حاكمیت دولت مزدوران روس��ی توس��ط
 ۶۵٠٠٠کابلی را بیرحمانه کشتند؛ بر ناموس مردم تازیدند؛ هستی
«پی��كار» و «صادقی» ش��وهران عمههایش ك��ه از كادرهای مهم
کشور را به تاراج بردند و صدها جنایات هولناک دیگر به این ملت
پرچمیها بودند ،به خاد معرفی گردید و نیز در جریان عسكری در
مظلوم روا داش��تند .دوستم درین کورهی شرارت و تباهی نه ناظر
بندر حیرتان و دریوری روسها با کیجیبی ارتباط برقرار نموده
بیطرف بود و نه در حاش��یهی این ماتمکده وحشتزا قدم میزد .او
ام��وال قاچاق روسه��ا را به مزار و حیرتان انتق��ال میداد .بعد از
در کنار سایر رهبران تنظیمهای تبهکار جهادی صانع دوزخ سالهای
حاكمیت جنبش با استفاده از ارتباط قبلی خود وارد تجارت شده و
 ۱۳۷۱-۱۳۷۵بود و به حق مردم ما او را چنگیز خطاب میکردند.
از آن طریق به مافیا پیوس��ت .وی فابریكه بزرگ كود و برق مزار
درین زمان ببرک برای رهبری درس��ت دوستم کارهایی انجام داد.
را بوسیله اربابش به تصرف خود درآورده بود .فع ً
ال یكی از دالالن
ابتدا برای جنبش کمیته سیاس��ی ساخت و ساختار تشکیالتی آن را
مهم اقتصادی تجارتی و مافیای دوس��تم و عطا در نوکری به روسیه
س��ر و سامان داد .مركز سیاسی پرچمیها در شهر تاشكند و مركز
میباشد.
نظامی آنان در ش��هر مزار قرار داشت كه ببرک از شهر حیرتان هر
عزیزاهلل كارگر ،از كادرهای «گروه كار» رییس تشكیالت
دو دس��ت ه را رهبری میکرد .طوری كه قطعات نظامی ،حوزههای
جنبش و در عین زمان بحیث معاون دوستمبای
نیز ایفای وظیفه میکرد.
س��ید كام��ل ،از جمل��ه پرچمیهای
دوران نجیب كه در خاد كابل وظیفه داش��ت،
مدتی رییس امنیت مزار بود و بعداً مس��ئوول
امنیت صفحات ش��مال و مشاور امنیتی دوستم
انتخاب گردید.
سیدنوراهلل و پس��رخالهاش سیدیونس
هر دو از خادیهای دوران نجیب میباشند كه
اولی رییس امنیت م��زار و دومی رییس دفتر
دوستم بودند و از وفادارترین پاسبانان دوستم
بش��مار میروند .س��ید نوراهلل فع�لا هم رییس
تشکیالت جنبش است.
نورالدی��ن «همس��نگر» نی��ز از
پرچمیه��ای دوران نجی��ب اس��ت که مدتی
بحیث منشی سیاسی جنبش ،سخنگو و نگارنده
دوستم نخستین پلههای جنایت و خیانت را در رکاب داکتر نجیب پیمود.
بقیه در صفحه۷۰
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شمهای راجع به عطا محمد
و جنایتهایش

عطا محمد فرزند نور محمد باش��نده گذر عزیز آباد والیت
بلخ اس��ت .پدرش (نورمحمد) در رس��ته قالین فروشی شرق روضه
«س��خی جان» ن��زد یکتن از تاجران پوس��ت قرهق��ل و قالین بنام
ش��اهکار کارگر بود .ن��ور محمد بعد از ختم کار بیش��ترین اوقات
زندگیش را در پرخانه (قمار خانه) و س��اقی خانهها میگذشتاند و
اکثر اوقات نش��ئه میبود .عطا چون فرزن��د بزرگ خانواده بود با
پ��در در انجام کارهای روزمره همکاری میکرد و هم متعلم مکتب
در لیس��ه عالی باخت��ر بود .او از زندگی مزدوری پدر س��خت رنج
میبرد و زمانیکه اندک پولی از پدر خواستار میشد مسلما با وضع
بد مالی که گریبانگیر خانوادهاش بود روبرو میگش��ت و جواب
رد میگرفت .همان بود ک��ه در ایام متعلمی با ماما میرزای بقال و
بنجاره فروش مش��هور به ماما میرزای توتله که از بچهبازان مشهور
بود ،رابطه جنسی برقرار کرد .دوکان ماما میرزای توتله در مقابل
ش��فاخانه صحت عامه بلخ موقعیت داش��ته که ه��م اکنون مارکیت
لباس فروش��ی شیرخان سلطانی است .این رابطه بچه بیریشی سریعا
انکش��اف کرد و جای ماما میرزا را متقاضیان جدید بشمول همسایه
دوکانداران پدرش گرفت ،گندیدگی اخالقیاش فراگیر ش��ده و
ش��اهکار هم از آن مطلع گردید .درین زمان که حزب میهنفروش
پرچم و خلق تازه به اقتدار رس��یده بود ،عطا متعلم صنف یازدهم و
مش��روط مضمون حدیث بود .شاهکار نورمحمد را فرا خواند و از
او خواست تا عطا را که لکه ننگ بر او و تجارتش شده بود از شهر

عطامحمد جنایتکار  -دیروز و امروز
حاال دیگر عطا آن چهره ریشوی پکول بر سر نیست او
دریشی پوش شده ،نکتایی میزند و از «آزادی»« ،دموکراسی» و
«حقوق زن» با پراندن کلمات انگلیسی میگوید

بیرون کند .همان بود که او را توس��ط فردی بنام بابه حس��امالدین
جمعیتی نزد ذبیحاهلل (قومندان جمعیت) در تنگی مارمل فرستاد.
تنگی مارمل در کنار تنگی ش��ادیان باالی یگانه کوه مزار
که در جنوب ش��هر به چش��م میخ��ورد موقعی��ت دارد و یکی از
عقبماندهترین ساحات کوهس��تانی والیت بلخ بشمار میرود .در
آنزمان تعداد افراد با س��واد آنهم در کوه مارمل بسیار اندک بود.
چون ذبیحاهلل با افراد بیس��وادش کسی به سطح عطا نداشت ،او را به
صفت کاتب خود و س��پس معلم س��وادآموزی چند تن از افرادش
برگزید .بدینترتیب عطا مانند سایر «استادان» آهسته آهسته ملقب
به اس��تاد ش��د اما به هیچ عنوان قوماندان «مطرح» جبهه نبود چون
جانی��ان دیگری مثل مولوی محمد علم ،علم آزادی مش��هور به علم
س��یاه (فعال وکیل در پارلمان) و انجنیر داوود سرکردگی جبهه را
به عهده داشتند.
بع��د از مرگ ذبی��حاهلل ،مولوی محمد عل��م ،انجنیر داوود
و علم س��یاه همه کاره شدند وعطا مس��ؤول یک گروپ کوچک
بود .زمانی که عطا به پش��اور رفت و در آنجا با رهبران باند مسعود
خای��ن و پدران پاکس��تانی و عربی آن دید ،به عضویت ش��ورای
نظار درآمد« .انجنیر» داوود از ترس اینکه او جایگزینش نش��ود،
فورا طرح ت��رور عطا را ریخت اما فردی بنام قاری قدرت که فعال
س��کرتر و همه کاره عطا اس��ت و در آنوقت محاف��ظ داوود بود،
عطا را از نقش��ه داوود در مس��یر راه ش��ولگره باخبر ساخت و عطا
جان به س�لامت برد .اختالفات داوود و عطا از همان زمان ش��روع
ی عطا هنوز از قوماندانان
گردید .با پیروزی جنایتکاران هشت ثور 
درجه س��ه بود و به اس��تثنای مناطق جنوب مزار کس��ی او را اصال
نمیشناخت .بعد از گذش��ت اندک زمانی سگجنگی میان جنبش
و جمعیت ش��روع شد و رس��ول پهلوان جانی ،قوماندان فرقه ۵۱۱
دوستم دو بار بساط عطا و دار و دسته جمعیتیاش را بدون مقاومت
از مزار برچید؛ انجنیر داوود و نادر آوان جمعیتی را دستگیر و عطا
را تا دهنه مارمل عقب راند .رس��ول پهلوان نادر آوان را کش��ت و
انجنیر داوود را به حکم دوس��تم از زندان رها ساخت .سپس داوود
از مزار فرار کرد و فعال در انگلس��تان با تمامی اعضای خانوادهاش
بس��ر میب��رد .با مرگ رس��ول بار دیگ��ر اقبال عطا طل��وع کرد و
دوباره از کوه مارمل به ش��هر مزار برگشت .طالبان با تسخیر مزار،
پهلوان دوس��تم ،محقق و «اس��تاد» عطا را چنان در وحشت مرگ
انداخ��ت که تا کوهس��تانهای دره صوف گریختن��د و تا بمباران
طی��ارات بی ۵۲امریکا حتی یک وجب هم «پیشروی» نداش��تند.
راندن طالبان توس��ط امریکا به بهان��ه تروریزم و القاعده و
بقیه در صفحه۸۵
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میرویس ربیع فرزند میر غالم محمد نخودپز ،باشنده اصلی
داخل شهر و مخصوصا جوار شفاخانهها مصروف کار شد و چندی
گذر عزیز آباد والیت بلخ اس��ت .پ��درش کارمند عادی مدیریت
بعد معاینهخانه ش��خصی باز کرد .از آنجایی که مریضی نداش��ت
عمومی انحصارات مزار ب��ود .او دو برادر دارد میر غالم قادر که
عالقهای به آن نگرفت؛ اکثر روزها بیکار بود و با بایس��کل قراضه
تا صنف دوازده درس خوانده و فعال رییس ش��فاخانه «بینالمللی»
میان شهر و خانه س��رگردان .همچنان دوا فروشان شهر مزار بعلت
موالناست و حیدر آقا که زمانی مدیر اداری بندر عایداتی حیرتان
فرومایگی ش��خصیت او حاضر نبودند یک بوتل ش��ربت را بدون
بود و فعال معاون بانک ملی میباش��د .گذشتهی این فامیل با فقر و
پرداخت پول به او دهند.
مصایب اجتماعی گره خورده اس��ت .معاش پدر یگانه منبع درآمد
سالهای  ۱۳۶۷مصادف به س��گجنگیهای تنظیمی بود.
خانه به ش��مار میرفت .ش��ش دختر و سه پس��ر همه در سن و سال
چهار چوک روضه بدست چهار داره غدار جهادی و دوستمی قرار
مکتب قرار داش��تند و کاری از آنان س��اخته نبود .با گذشت زمان
داشت و هر روزه اختطاف ،ترور ،تجاوز ،دزدی و جنگهای کوچه
دو برادر بزرگتر میرویس تصمیم گرفتند تا دوکان نخودپزی که
به کوچه با دهها کش��ته و زخمی از جمله شوخیهای جهادیپسند
ش��غل نادارترین قشر جامعه بود در گوشهای از شهر باز کنند .لیکن
محس��وب میش��د .آن زمان هیچ قرابتی فامیلی و تنظیمی میان او
ب��ه حدی نادار بودند که حتی ت��وان پرداخت کرایه یک دکان را
و عط��ا نبود .هنوز نفقه زن اول را پوره نمیتوانس��ت چه رس��د به
هم نداشتند .باالخره مجبور شدند در حویلی خویش داش بگذارند
ه��وس ازدواج با دختر کاکای زن عطا ک��ه بعدها به عنوان زن ،بر
و از خرد تا بزرگ بش��مول میرویس مصروف پختن نخود شوند .با
او تحمیل ش��د .اداره به اداره گشت اما صاحب کاری نشد سرانجام
آنهم وضعیت تغییر چندانی نکرد و سفره کم نان شان هرگز پر نان
دوباره به فاکولته طب بلخ جایی که از آن در سال ۱۳۷۳فارغ شده
و روغن نش��د« .قبلهگاه» داکتر صاحب بعد از رسمیات در دولت
ب��ود ،به صفت مدیر تدریس��ی مقرر گردید .در ای��ن زمان بعد از
بیکار نمینشست .او با دوستان پربازش نه به قصد تفریح و دوری از
خوشگذرانی با دختر عیاش ابراهیم گران که محصل س��ال۱۳۷۷
مشکالت جانگیر خانه ،میده بازی میکرد بل عم ً
ال بیدرد سر یک
فاکولت��ه بود ،ازدواج کرد .این وصلت «مق��دس» ربیع را به عطا
لقمه نان «حالل» را از این طریق بدس��ت میآورد .او دستمال قمار
نزدیک س��اخت تا حدی که از او همیش��ه به عنوان جانش��ین مقام
ش��بانه را بر فقیر خانهی خویش پهن ک��رد و از برندگان بازی بنام
والیت ،بعد از نصب خودش به پس��تهای ب��اال یادآوری میکند.
دستخوش��ی و تاجایی پول میستاند .بعدها جهیزگری پیشه کرد
ربیع پس��ت در مقابل جالد خم ش��د و زمینهس��از عیاشیهای عطا با
و تمام آل و عیال بش��مول دخترانش ،خدمت قمار بازان حرفوی را
روس��پیان عربی ،ایرانی ،مراکش��ی و روس��ی در دبی و اروپا شد.
که در پرخانه میرغالم محمد ربیع رفت و آمد داشتند ،مینمودند.
دیری نگذش��ت که طالبان مزار را تس��خیر نمودند و داکتر وکیل
با این رزق «پاک» حیدر آقا دکانی را
متین که از م��زدوران دارداری حزب
در من��دوی به کرایه گرفت و در آنجا
دموکراتی��ک خل��ق ب��ود و بدبختانه
برای اولی��ن بار در زندگی ب��ا اتکا به
فع�لا همآهنگکننده برنامههای اکمال
پول قمار نخود پخت .تولد ،کودکی،
تخصص شفاخانه حوزوی بلخ است ،به
جوان��ی و داکتر ش��دن میرویس ربیع
صفت رییس طب برگزیده شد .رییس
بدبختانه در چنین فضایی شکل گرفت.
تازه به دوران رس��یده که با شیر روس
در مکتب س��لطان غیاثالدین
کامش آلوده ب��ود به مقصد چاپیدن و
با بیچارگ��ی درس خواند و زندگی به
پرکردن کیس��ههایش تا رسیدن به این
حدی درمان��دهاش نموده بود که برای
«مقام» خیلی جان کن��د .او میرویس
خرید یک بس��کیت و کتابچه ش��ب و
رذالتپیش��ه را در ب��رآورده ش��دن
روز سر و کارش با بچهبازان مشهور آن
آرزوهای کثیفش قابل اس��تفاده یافت،
دوره بود و با چنین شخصیت و گذشته
زیرا مس��تقیما با محصالن و مش��کالت
محصل طب گردی��د .بعد از فراغت به
عدی��ده از توزی��ع کارت هوی��ت تا
ربیع
میرویس
کمیش��نکاری دوا می��ان درملتونهای
جنجاله��ای امتحان ،لیلی��ه ،تبدیلی و
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غیره مس��ایل شان س��روکار داش��ت ،از جانب دیگر مدیریتهای
تدریسی تمامی فاکولتهها در سطح کشور منبع عمده دزدی ،فساد و
خیانت در خدمت به ریاست پوهنزیهاست نه جایگاه حل معضالت
محصالن.
در دوره حاکمی��ت مس��تبد طالبان این دو کثیف توس��ط
اس��تخبارات در جریان اخذ رش��وه از محصالن شوربخت ما بالفعل
دس��تگیر ش��ده و م��دت دو هفت��ه را در توقیفخان��ه گذراندند.
امربالمع��روف ی��ک روز قبل از اجرای حکم مج��ازات دزدی ،در
چهار س��وی روضه داد میزد که فردا س��اعت چه��ار بعد از ظهر
وکیل متین و میرویس ربیع رییس و مدیر تدریسی فاکولته طب در
استدیوم بلخ چهل چهل دره میخورند .آنان با پیوندهای ناپاکی که
با سران خلقی طالبان و مناسبات بویناک قومی داشتند ،از درههای
جاهالن در مالءعام نجات یافتند .مصداق گفته مش��هور کرمک از
برکت ش��الی آب خورد و رهایی یافت .حکومت پوش��الی کرزی
خون تازه در بدن دزدان ائتالف شمال جاری ساخت و عطای فراری
ک��ه در غارهای دره صوف پنهان ب��ود دوباره بر جادههای پرخون
مزار ظاهر گشت .او در اقدام نخست میرویس ربیع را رییس صحت
عامه بلخ ،حیدر آقای نخودپز را به صفت کارمند اداری در گمرک
حیرتان که شاهرگ عایدات مزار است و میر غالم قادر را به صفت
معاون تحویلدار دافغانس��تان بانک مقرر کرد .از یازده س��ال بدین
س��و میرویس ربیع بر دار و مدار صحت عامه مزار حاکم است و با
اس��تفاده از موقف اداری و حمایت سیاسی والی غدار بلخ دست به
هرگونه عمل فجیع میزند .از غارت دوا تا س��وزانیدن ش��فاخانه و
از تاسیس ش��فاخانه و انستیتیوت صحی شخصی تا بیعزت ساختن
نرسه��ا و قابلههای بیکس و خرید دهها بلند منزل در مزار -کابل
و دبی.
جنایات میرویس ربیع به عنوان فرد دوم در حلقه فس��اد و
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مافیاگس��تر عطا را در بخشهای مختل��ف مختصراً مرور میکنیم تا
چهره یک مفعول پستطینت و دزد بیشتر نمایان گردد.

غارت و چپاول هستی مردم:

ش��فاخانه الفالح (حاجی مجید سنچارکی با سرمایهگذاری
 ۷.۵لک دالر مالک اصلی الفالح بود .ربیع در روز افتتاح ش��فاخانه
با توسل به زور ،مجید را مجبور کرد تا او را شریکش سازد و بعدها
مجید را با تهدید و ارعاب از ش��هر فرار داد) ش��فاخانه بینالمللی
موالنا ،انستیتیوت علوم صحی موالنا ،خانهای در مکروریان کابل،
خانه و تجارتخانه در دبی ،باغ افس��انوی به وس��عت  ۱۰جریب در
منطقه بابه یادگار مزار ،خانه در گذر عزیزآباد شهر مزار ،شراکت
در کلینک جراح��ی و ارتوپیدی خواجه نور محمد فیض ،کلینک
تش��خیصیه و معالجوی آرین افغان ،کلینک تشخیصیهی بلخ باستان
و کلینک مرمرین.
ش��فاخانه موالنا در عین زمانی که مردم بیچارهی ما را زنده
پوس��ت میکند ،محل عیاشی و خوش��گذرانی ربیع و باند کثیفش
است.
در رأس اکثر ش��رفباختگیهای جاری در ش��فاخانه موالنا
ب��رادرش میر ق��ادر ربیع و داکت��ر ادریس از چوچهس��گان بدنام
پرچمی ق��رار دارن��د .همچنان انس��تیتیوت صحی موالن��ا که در
بخشهای تکنالوژی (البراتوار) ،نرس��نگ ،قابلگی و دندان فعالیت
دارد ،نظر به مکتوب رس��می وزارت صحت عامه س��االنه باید ۳۰
محصل را در هر بخش استخدام و از هر سمستر  ۹۰۰۰افغانی فیس
دریافت نماید .اما ربیع با زور خویش هر سال به تعداد  ۱۷۰محصل
را با تدریس در دو تایم جذب کرده و فیس را نیز تا  ۳۰۰۰۰افغانی
بلند برده اس��ت .ربیع همچنان جهت جذب تعداد بیشتر ،به آمریت
قوانین صحی و بررسی صحت عامه دستور داده است که هر محصل
تازه وارد به موالنا حق کار به صفت دواس��از در دواخانههای شهر
را دارد .اس��تادان میگویند که ما حتی صالحیت ناکامی شاگردان
را نداری��م زی��را اداره موالنا بعد از اعالن نتای��ج چانس اول ،بدون
مش��وره با ما دوباره امتحانگرفته و همه را کامیاب میسازد .این
در حالیس��ت که تا هنوز جواز کار این موسسهی نیمه عالی تکمیل
نشده است.
در این اواخر موسس��هی متوس��طه صحی دیگری در ساحه
معدن نم��ک چهارراهی تفحصات بعد از تکمیل اس��ناد از وزارت
صحت ش��روع به کار نموده بود که پادوان ربی��ع با پیروی از این
امر رییس صاحب که در مزار فقط یک موسسه صحی باشد و آنهم
موالنا ،با زیر پا کردن لوحه و پاره کردن اوراق تبلیغاتی از کارش
جلو گرفتند.

سایر منابع ملوث و پر درآمد ربیع:

میرویس ربیع فاسد با منیژه دولت

کافیتریا :کافیتریای داخل ش��فاخانه دولتی حوزوی بلخ
را ربیع به داکتر خلی��ل محرابی آمر حفظالصحه محیطی که یکتن
بقیه در صفحه۷۹
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ش.الف  -مزار

کمال ریش (نبی زاده)
را بشناسید!

چندی قبل تصادف ًا برنامه تلویزیونی و پستهای فیسبوکی
خانم «س��جیه کامرانی» از تلویزیون «آریانا افغانس��تان» را تماشا
ک��ردم که از «بنی��اد نبیزاده» ب��ه نیکی یاد ک��رده برایش تبلیغ
میکرد .خانم س��جیه که موضع قاطع علیه جنایتکاران و فاس��دان
افغانستان دارد و معموال به افشای آنان میپردازد احتماال از ماهیت
و رشتههای مافیایی کمال نبیزاده بیخبر است بنا ًء الزم دانستم که
در معرف��ی این خاین و رهزن چیزهایی بنویس��م که جهت آگاهی
هموطنان در صفحات نشریه رزمنده «پیام زن» انتشار یابد.
کمال نبی زاده فرزند محمد نبی باشنده گذر سه دکان شهر
مزار میباشد .پدرش نمک فروش بود و دوکانی در داخل مندوی
داش��ت به همین لحاظ همه او را نبی نمکفروش صدا میزدند .نبی
سه پسر و س��ه دختر داشت .کمال فرزند ارشد اوست و فرید پسر
دومش که دست و پای کمال است .کمال از دوران مکتب با عطای
غ��دار ،والی فعلی بلخ دوس��ت و هم صنف بود .او ب��ه تمام معنی
خصایل لومپنی داش��ت به همین لحاظ هیچگاهی دستگیر پدر نشد،
دوش��ادوش نبی قدم نگذاشت و اص ً
ال کمر به حل مشکالت زندگی
خم نکرد تا معیشت نسبت ًا آبرومند داشته باشند .بیچاره مادرش (شاه
خانم) از فقر و تنگدستی به تنگ آمده بود از مجبوریت و ناچاری
به کاال شویی و نانپزی رو آورد و همه روزه در عقب هر دروازهای
صدا میزد که همش��یره کاالشوی کار ندارید .برخالف ،کمال در
دنیای رویایی خویش با عطا و س��ایر دوس��تان دلبندش شب و روز
در محافل و قمارخانهها خوش��ی میکرد و میرقصید و سر سوزن
از وضع اس��فبار خانواده و کلفتی مادر نگران نبود .ضمنا روایاتی
حاکی از دستکاری ماما میرزا توتله بر او نیز سر زبانهاست)*( .
بع��د از مکتب بیش��تر اوقات تا ش��ام روز اقامتگاه او کنار
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جاده رسته لیالمفروشی شهر مزار بود .چون این نقطه مزدحمترین
ساحه ش��هر اس��ت که عمدتا زنان به خرید در آنجا میآیند ،برای
رذالتبازیهای او جای مناسب بشمار میرفت.
او در دوران طفولیت آزار جنس��ی بیش��ماری دیده و ازین
بابت س��خت کینهتوز و عقدهمند بار آمده اس��ت .لذا گره روانی
بارور شده چندین س��الهاش را باالی زنان مظلوم ما با دستاندازی
و «انگولک» خالی میکرد و آرامش میبخش��ید و اگر ش��کاری
بدستش نمیآمد کیسههای زنان بیچاره را میدزدید .به لحاظ داشتن
ریش و سبیلهای درشت برای نخستین بار زنانی که مورد اذیت او
قرار گرفته بودند ،لقب «کمال ریش» را بر او گذاش��تند که بعدها
تا اکنون مردم مزار او را به این نام میشناسند.
در جریان س��ال « ١٣٦٠خاد» به جذب جواسیس از اقشار
مختلف جامعه دس��ت زد که بیشتر روحانیون و لومپنهای حرفوی
کارآمد از روس��پی تا گدا ،قمار باز ،دزد ،راهگیر و بچهبازان شامل
آن بودند.
شخصیت ابتر کمال ریش باب دل خاد بود و سریعا جذبش
کرد .نخست به واسطه یکتن از اقارب نزدیکش در کمیساری دولت
مزدور نجیب چپراس��ی شد تا صاحب س��ابقه کار در دولت گردد.
س��پس مستقیما داخل خاد به کار جاسوسی پرداخت و با استفاده از
امکانات خاد تا توانس��ت چور کرد .این زمانیس��ت که او به اندازه
کافی پول اندوخته اس��ت و از خبرکشی خانه به خانه خسته گشته،
از آزمایشگاه مکرر دستگاه کشتار کامیاب بدر شده؛ پس در اشتیاق
به تجارت آنهم در گرو خاد جان کنی دارد.

از چپ به راست :کمال نبیزاده ،عطا ،زلمی یونسی و
قاری قدرت سکرتر خاص عطا که در تمامی موارد
او را همراهی میکند در میدان سرخ مسکو
(*) اط�لاع یافتیم که اوای��ل  ۱۳۹۳ماما میرزا توتله از س��بب
مریضی مزمن و کهولت س��ن درگذشت و با کولهباری از رازهای پنهان
«فرزندان فرزانه بلخ باس��تان» برای همیش یارانش را تنها گذاش��ت .در
مورد روابط آنچنانی عطا با ماما میرزا گزارش صفحه  ۳۹را ببینید.
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خاد نیز با درک اس��تعداد و سر سپردگی بیمانندش همانند
زمری کامگار رییس ش��رکت هوایی «کام ایر» او را به مسوولین
مرز ازبکس��تان معرفی نمود تا بدون ممانعت آزادانه در دو س��وی
مرز تجارت کند .نخس��ت با وارد کردن کاالی اندک و بیارزش،
کار «قانونی و مش��روع» ک��رد تا ذهنیت عام��ه را آماده پذیرش
تجارت کالن با س��ودآوری بیش��تر نماید .لیکن م��ردم و آنانی که
تیزبینی سیاس��ی داشتند از اول میدانس��تند که قاچاق هیروئین از
افغانستان به ازبکستان سپس مسکو در شراکت با اراکین و جواسیس
دو دولت اساس و بنیاد کار کمال را میسازد نه وارد نمودن بخاری
برقی ،اوتو و رادیوی  ٥٣٠روس��ی .این اجناس فقط پوش��ش کار
سیاه کمال ریش خادی بود.
کمال چون نس��بت به کامگار مس��تعدتر بود ،مورد توجه
بیش��تر  KGBقرار گرفت و با گذشت اندک زمان به کارکشتهترین

زلمی یونسی با عطا در مراسم حج
جاس��وس افغانی  KGBمبدل ش��د .او یــکی از مطمئنترین اجنت
روس در افغانس��تان است چنانچه در جریان سگ جنگی تنظیمهای
جه��ادی و ه��م در دوران طالبان ،تمامی مهمات و وس��ایل جنـگی
کمکش��ده روس��یه به احمد ش��اه مس��عود از چینل وی صورت
میگرفت.
در جری��ان س��الهای  ٧٠اغلب پولی که کم��ال در اختیار
داشت و با آن تجارت میکرد از رسول پهلوان یکتن از قوماندانان
خونخوار دوس��تم بود .بعد از ترور رس��ول توسط دوستم تمام آن
ثروت به کمال تعلق گرفت .بیشترین سرمایه او در بیرون از کشور
و در پیوند با س��رمایهداران بزرگ روسیه ،ایران ،عربستان ،عراق
و ترکمنس��تان در گردش اس��ت مث ً
ال با ای��ران در زمینه تیل و گاز
با ش��رکت نفتی ای��ران ،با عربها با ماری��وان الکترونیک کمپنی
و در ع��راق با کمپنی نفتی عراقی ش��ریک اس��ت و قراردادهای
میلیون دال��ری با آنها دارد .چنانچه تنه��ا از کمپنی نفتی ایران در
ش��روع س��ال جاری در یک  ٣٠٠٠ Invoiceتن تیل بیکیفیت و
ب��ه قیمت نازل وارد نمود (فراموش نکنیم تیلهای اس��تفاده ش��ده
در نیروگاههای هس��توی ایران که کامال به زبال��ه تبدیل اند جای
مصرف شان افغانستان است و س��ودجویان بیرحم مثل نبیزادهها
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مرکز رادیو تلویزیون «آرزو» مربوط کمال نبیزاده
واردکننده این س��موم اند) همچنان با ش��رکتهای ترکمنستانی از
قبیل ترکمن باش��ی آیل پروسیسنگ کمپلکس (وارد کننده تیل و
گاز) و یوپیک یولسن گاز که صرفا واردکننده گاز است ،شراکت
دارد .در ضم��ن مالک بزرگترین ش��رکت نفتی بنام «افغان نش��نل
پترولیم» نیز میباشد.
کمال مالک ش��بکه تلویزیونی «آرزو» اس��ت که از مزار
نشرات داش��ته و بیشتر در خدمت عطا س��گدوی میکند .رییس
«آرزو» داکت��ر نجیباهلل پیکان فرزند یک��ی از پرچمیهای بدنام
بنام غالم حضرت پیکان اس��ت .غالم حض��رت پیکان والی والیت
پروان در زم��ان نجیب بود .او یکی از مزدوران پروپاقرص دولت
پوشالی بش��مار میرفت .بعد از روی کار شدن چپاولگران جهادی
تا امروز با خانوادهاش س��راپا در خدمت دزدان «ائتالف ش��مال»
خصوصا دوس��تم جانی و عطای جنایتکار خوش خدمتی میکنند و
ازی��ن طریق با هزار و یک حرامزادگی و مزدوری به میلیونها دالر
و چندین خانه قیمتی در بهترین ساحات شهر مزار دست یافته است.
دیدن چه��ره تحلیلگ��ران سیاس��ی «آرزو» ضجرتآور
اس��ت چ��ون
تاری��خ زادگان
الشخــــــــوار
پرچم��ی مث��ل
رج��ب حزبی
ک��ه از بیکاری
فع��ال جامع��ه
مدن��ی ش��ده
اس��ت ،دزدان
جه��ادی مث��ل
ستار س��عیدی
وحدتی معاون
محقق ،سارنوال
زلمی یونسی از
نجیب پیکان رییس شبکه تلویزیون
گن��ده فکران

«آرزو» حین خوشگذرانی در استانبول

بقیه در صفحه۸۷

پیـام زن
محمود سیاوش
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نمونههایی از جنایات و قتلعامهای
پیرمقل در رستاق تخار

دوس��تان عزیر «راوا» ،من نوشتههایی در معرفی جنایات و بربریت چند جنگساالر جنایتکار از جمله دوستم و عطامحمد را روی
س��ایت تان دیدم ،بنا ًء خواستم جنایتنامهی یکی از پلیدترین جنگساالران تخار را که هنوز در ولسوالی رستاق حاکمیت تام داشته از
جانب دولت مرکزی نیز حمایت میگردد برایتان تقدیم نمایم.
در طی هفتههای گذشته ،این جنایتکار وحشی ،مسئولیت کمپاین اشرف غنی را در تخار به عهده گرفته است .از روی تاریخچه
خونین و مکدر این ناانس��ان پلید میتوانید به میزان وقاحت اش��رف غنی و عوامفریبانه بودن وعدههایش پیببرید .اش��رف غنی که
فکاهی گونه خود را «دومین مغز متفکر» جهان میخواند اوالً با آدمخوارانی چون دوس��تم و س��رور دانش کنار آمد و ثانیاً در اکثر
نقاط افغانستان بر دزدان دارایی و حیثیت مردم اتکا داشته میکوشد توسط آنان بر گردههای ملت سوار شود.
راهی قریه آباییاش هزارس��مچ میشود .در هزارسمچ هم دست به
پیرمقل ولد آدینه قل طالببچه مدرسه قریه قدق ولسوالی
دزدی میزند .چیزی که او میتوانس��ت از این قریهها دزدی نماید
رس��تاق است .او وقتی به این مدرس��ه آمد هنوز ریش و بروت به
همانا گوس��فند ،بز و گاو خانوادههای نس��بت ًا مرفه ده بود .در یک
روی االش��ههایش دیده نمیشد .از قضاء یکی از دکانهایی که در
قضیه س��رقت دکان که پاپوشهای خود را ره��ا کرده و گریخته
پهلوی مدرس��ه متذکره موقعیت داشت به سرقت میرود .مجموعه
بود از رد پای وی را در چاهی همراه با اموال دزدی شده میبابند.
مواد خوراکی ای��ن دکان که مربوط افراد کمبضاعت قریه بود از
به این منوال باالخره به عنوان دزد حرفوی مش��هور میگردد .همه
چند کیلو کلوچه و بوره و نبات و قند بیش��تر نمیشد .بعداً شخص
میدانس��تند که تقریبا هر مورد دزدی کار مالپیرمقل اس��ت .این
پیرمقل سارق این دکان تثبیت شد .چون او مواد خوراکی را بعد از
ش��هرت باعث ش��د تا راههای ادامه حیات ازطریق دزدی و چپاول
دزدی ،پنهانی به مدرسه آورده گاه و بیگاه استفاده میبرد .باالخره
مس��دود گردد .از ناچ��اری به جبهات مجاهدی��ن رو آورد .از آن
در این کار آن هم در محیطی که طالبان هم مدرسهایاش هم موجود
جایی که جبهات جهادی رس��تاق تحت فرماندهی محمد عمر خان
بودند با مش��کل روبرو میش��ود و بعداً بخاطر ع��ادی جلوه دادن
جمعیتی بود ،پیرمقل نزد وی مجاهد میشود .گفته میشود که در
پرمصرفیها تصمیم میگیرد تا دیگران را نیز شریک سازد .زمانی
س��الهای  ۱۳۶۲پیرمقل در جبهه محمد عم��ر خان نزد بابه جان به
که صاحب دکان به مولوی مدرسه مولوی حسین پدر مخدوم کوفی
گرو گرفته میشود ،که امروز ادعای
شکایت میکند طالبان هم دورهاش در
کاتهگی بابه جان نس��بت به پیرمقل به
مییابند که خوشمصرفیهای او ریشه
همین مناس��بت اس��ت .مدتی بعد بابه
در کج��ا دارد .مول��وی وقت��ی قضیه
جان از ناحیه پا زخمی و جبهه را ترک
را تحقی��ق میکند رد پ��ای دزد را از
میگوید .پیرمق��ل را مولوی صمد که
مدرس��ه خود پیدا میکن��د و میداند
فع� ً
لا مال امام مس��جد چن��ار قریه قزل
که یک��ی از طالبان خودش این کار را
قلعه اس��ت به بهانه حاضرباشی بیریش
انجام داده است .مولوی میکوشد که
میگیرد .تا اینک��ه محمد عمر خان از
موضوع را سرپوش��یده نگهدارد ،ولی
موض��وع آگاه ش��ده وی را ب��ه خاطر
ب��وی بداخالقیهای پیرمق��ل تا جایی
ترویج فس��اد اخالقی میان افراد جبهه
میرس��ید که باعث بدنامی کل مدرسه
اخ��راج میکند .پیرمق��ل همین که از
میگردد .مفعولیت پیرمقل نیز صداها
جبه��ه اخ��راج میش��ود در کوهی که
و عکسالعملهای��ی را ب��اال میکن��د.
وس��ط قریه لنگر و توت واقع اس��ت
اینجاست که تحمل مولوی حسین لبریز
جابج��ا میگردد .م��دت زمانی را که
ش��ده و پیرمقل را هم��ه روزه زیر لت
در این غارها میگذراند نیز با دزدی و
کوب قرار میدهد .ولی پیرمقل دست
سرقت رمههای کوچیها و سایر افراد
از دزدی و فس��اد اخالقی نمیکش��د و
این مناطق سپری میکند.
ش��کنجه مولوی هم ادامه پیدا میکند.
قل
م
پیر
چندی بع��د به ولس��والی امام
باالخره مال پیرمقل مدرس��ه را ترک و

پیـام زن

شماره مسلسل ۷۰

صاحب س��فر میکند و در آنجا امام تعیین میشود .طی این مدت
مقتدیای بخاطر رضای خدا جای بود و باش و نان و آب سه وقتش
را تهی��ه میکند .پیرمقل نمکنش��ناس با زیر پا کردن ش��رافت و
انس��انیت با خانم مقتدی روابط نامشروع تامین میکند .تا اینکه در
فحش��اء در داخل مس��جد با زن متذکره گیر آمده و خود را از زیر
مش��ت و لگد تعدادی از مقتدیان مس��جد نجات داده فرار میکند.
اینجاست که بار دگر هیچ راهی جز رفتن به جبهات جهادی برایش
باقی نمیماند .این بار نزد مال نادر حزبی که در رس��تاق جبهه مسلح
داش��ت میآید و در یکی از گروپهای ده نفری جبههی او که در
حوزه آب باال و سادات رستاق مشغول تحرکات ضد دولت و ضد
جمعیت اس�لامی وقت بود توظیف میشود .بعد از سقوط جبهات
جهادی حزب اسالمی به کمک دسیس��ههای مسعود و همچنان بعد
از س��قوط دولت دستنش��انده اتحاد ش��وروی و پیروزی احزاب
ساخت پاکس��تان و غرب (جهادیهای شورای نظاری و جمعیتی)،
پیرمقل آمر عمومی جبهات جهادی ولس��والی رستاق میگردد .در
پستهای درس��تیزوال قول اردوی نمبر ش��ش و قومندان عمومی
ماورای کوکچه در زم��ان به اصطالح جهاد و مقاومت وظیفه اجرا
میکند .او همچنان مدت مدیدی را در پست معاونیت نظامی احمد
شاه مسعود در سطح والیت تخار گماشته شد.
وقت��ی پیرمق��ل در یکی از گروپه��ای ده نفری مال نادر
مدت��ی را س��پری کرد با وحش��ی گریه��ا و بیرحمیهایی که با
جس��ارت آنرا انجام میداد توجه اطرافیان��ش را جلب میکند .به
همین خاطر به فرد مطرح در جبهه تبدیل ش��ده بیش��تر از دیگران
مورد توجه اربابش قرار میگیرد .در عینحالی که وی در قساوت
و بیرحمی شهرت کمایی کرده بود همچنان حرکاتی از او سرمیزد
که باعث نارضایتی و نگرانی آمرش مال نادر میگردید .با گذشت
زمان خودسریهای پیرمقل همچنان افزایش مییابد .مال نادر همین
که بیبندوباری و بیانضباطی پیرمقل را احس��اس میکند ،تصمیم
میگی��رد تا وی را احضار نموده ب��ا گوش مالیهای مختصر به راه
آورد .ول��ی پیرمقل که به مجازات مال نادر بلد بود خود را به گیر
نداده به نحوی از انحا امر او را ناش��ینده میگیرد .تا جایی که مال
نادر به خش��م میش��ود و با جدیت نقش��های ترور پیرمقل را روی
دس��ت میگی��رد .مال نادر ب��ه دو فردی که جهت کش��تن پیرمقل
توظی��ف نموده بود وعده میس��پارد که در ص��ورت موفقیت در
ماموریت مذکور مقام و مناطق تحت س��لطه پیرمقل را به ایش��ان
واگذار نماید .ولی ماجرا به عکس تبدیل میشود و برخالف توقع
مال نادر هر دو قبل از انجام ماموریت داس��تان را از س��یر تا پیاز به
پیرمقل قصه مینمایند .وی با ش��نیدن موضوع ش��وکه میخورد و
متعاقب ًا رابطهاش را با مال ن��ادر قطع مینماید .از این به بعد پیرمقل
منحیث قومندان خودمختار در قریههای توت ،هزارسمچ و گرگان
مش��غول فعالیتهای دهشتافگنی میش��ود .این همه در شرایطی
اس��ت که احمد شاه مس��عود با ش��وروی پیمان مخفی آتشبس را
بس��ته و جنگ با حزب اس�لامی و تار و مار نم��ودن جبهات آنرا
در صفحات ش��مال روی دست گرفته است .توطئهی قتل کادرهای
برجسته جمعیت اس�لامی به اثر دسیسه مس��عود توسط سید جمال
حزبی و متعاقب ًا پاشاندن جبهه سید جمال به اجرا در آمده و تصمیم
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شکستاندن س��ایر جبهات حزب اس�لامی در تخار و بدخشان روی
دس��ت گرفته شده است .جبهات حزب اسالمی تخار و بدخشان که
از اتحاد مخفی کیجیبی و مس��عود باخبر اند وجود شان را ترس
ف��را گرفته و هر کجا شکس��ت خویش را لحظه ش��ماری میکنند.
پیرمقل که در محاصره جبهات مختلف قرار دارد ،ادامه جنگ علیه
همهی ش��ان را در ش��رایط پیش آمده به نفع خود ندانسته در صدد
برون رفت از این گرداب میش��ود .به علت جنگهایی که قبال با
صمد پاچا و میرزا عبدالرحیم داشته رفتن با میرزا عبدالرحیم را که
از طرف حکومت نجیب تمویل میش��د مناسب نمیداند و از رفتن
به جبهات دیگر میهراس��د .همچنان فشار داخلی و شرایط بیرونی
که به نفع جمعیت و ش��ورای نظار در حال تغییر بود باعث میشود
تا مثل گذش��ته پلهبینانه حرکت نموده با مسعود رابطه برقرار نماید
که درخواس��تش از طرف مس��عود پذیرفته میشود .همچنان برایش
گوشزد میکنند که الی شروع تحرکات ضد حزبیها در مربوطات
رس��تاق موضوع مخفی نگه داش��ته ش��ده و روابطش را با مال نادر
گ��رم نگه دارد .جمعیت اس�لامی تاکید میدارد ت��ا پیرمقل از هر
طریق ممکن کاری انجام دهد تا رضایت مال نادر را دوباره بدس��ت
آورد .پیرمقل جهت به اجرا درآوردن پیش��نهاد مسعود نقشهای را
در ذهنش ترسیم مینماید که اگر موفقانه عملی گردد هم رضایت
مال نادر بدس��ت میآید و هم صاحب یک مقــدار اس��لحه میشود
و همچنـ��ان از گ��رداب محاص��ره جبهات مقت��در اطرافش نجات
مییــابد .داس��تـان قتل بیشتر از ش��صت تن از افراد مـامور حسن
ک��ه جزئیـ��ات آن را در زیر مطالعه مینماییـد یکی از نقش��ههای
توسعهطلبانهی وی بود.

قتل  ۶۰تن از افراد مامور حسن
توسط پیرمقل

وقت��ی پیرمق��ل به دلیل��ی که درب��اال تذکریاف��ت اعالن
خودمختاری میکند ،س��ایر جبهات اس�لامی و مخال��ف مال نادر
قومندان مطرح حزب اس�لامی ،مثل جبهه انجنیر بشیر ،جبهه مامور
حس��ن که از طرف حزب اس�لامی اکمال میش��د و همچنان جبهه
می��رزا عبدالرحیم وصمد پاچ��ا که از طرف دول��ت نجیب اکمال
میگردیدند کوش��ش کردند که او را بطرف خ��ود جلب نمایند.
به همی��ن خاطر هر یک ش��ان گوش به آواز بودن��د که چه وقت
پیرمقل دس��ت کمک به ایش��ان دراز میکند .پیرمقل جهت پیاده
کردن نقش��هاش مامور حسن را انتخاب میکند و با وی که جبهات
وسیعی در اطراف رستاق داشت وعلیه روسها میجنگید وهمچنان
مخال��ف مال نادر ب��ود تماس میگیرد و برای��ش وعده میدهد که
من به تو تسلیم میش��وم ولی فع ً
ال که درشرایط بدی قرارگرفتهام
برایم نفر بفرست .مامور حس��ن که ازکشیدگی پیرمقل با مال نادر
آگاه اس��ت به او اعتماد میکند و  ۱۲۰ت��ن از افراد خویش را به
فرمانده��ی قوماندان محبوباهلل به کمک پیرمقل ارس��ال میکند.
پیرمقل افراد کمکی مامور حسن را به سه گروپ تقسیم نموده در
قوشخانههای مردم قریه چغیان ،هزارسمچ رستاق و تعداد قریههای
بقیه در صفحه۸۹

کتابی در  ۳۶۸صفحه حاوی مدارک و تصاویری از
سالهای امارت خونبار باندهای جهادی ()۱۳۷۱-۱۳۷۵
به زبانهای دری و انگلیسی
این کتاب تقدیم میشود به خانوادهها و وابستگان تمامی قربانیان
سالهای امارت خون و خیانت و بیناموسی که امیدواریم زخم ناسور قلب شان
از شهادت و مورد تجاوز قرار گرفتن دلبندان و برباد رفتن هستی شان،
آنان را از تالش برای محاکمه و مجازات سیاف ،ربانی ،گلبدین ،قانونی ،خلیلی ،چکری ،انوری،
دوستم ،محقق ،عبداهلل و جمیع جنایتساالران خاین لحظهای آرام نگذارد.

اين کتاب منحيث يك سند جاودان در تاريخ کشور ،دورۀ وحشت چهار سالۀ حيوان صفتان و درنده خويان را با دقت
و تفصيل مورد تحقيق قرار ميدهد .اين کتاب قاتالن و دزدان ناموس ملت افغان و ويرانگران کشور را به محاکمه میکشاند
و پرده از شنيع ترين اعمال ضد بشری اهريمنان دين فروش برميدارد .اگر افغانی از کمترين وجدان بشری برخوردار باشد،
بعد از مالحظۀ اين کتاب جانس��وز بر کليه حيوان صفتان (س��ياف ،ربانی ،گلبدين ،دوس��تم ،احمدشاه مسعود ،قسيم فهيم،
خليلی ،قانونی ،مزاری ،محقق ،انوری ،چكری ،داکتر عبداهلل و صد های ديگر) لعنت میفرس��تد و به پيروان و حاميان اين
بیناموسان و مزدوران اجانب نفرين مینمايد.
داکتر میرعبدالرحیم عزیز
این کتاب را در بدل قیمت و هزینه پستی سفارش داده ،در پخش وسیع آن ما را یاری رسانید.

پیـام زن

شماره مسلسل ۷۰

وحید وارسته و...
برای زنده ماندن فرزندان خود را میفروش��ند و ...سخن گفتن از
«وضعيت نابس��امان آزادی بيان در داخل کشور»( ،)۷جز رها کردن
باد روش��نفکری و اینجویی معنایی دارد و ریش��خندتر از خواست
نامگذاری یک جاده کابل به نام «آزادی بیان» یا قلمگذاری سمیع
حام��د نمیباش��د؟ و توقع از پلیدترین فسادس��االران جاس��وس و
ش��رفباخته جهت «برخورد قاطعانهتری در تطبیق این امر قانونی»،
سقوط در س��طح مقامات بویناک دولتی نیست؟ حتی در ارتباط با
همین «آزادی بیان» آی��ا کارزاری موثر را مث ً
ال علیه رذالت بصیر
سالنگی چاقوکش در مقابل نصرت اقبال خبرنگار راه انداختید؟
اص ً
ال آقای وارس��ته بین ش��ما و اهالی کلوب قلم و «فردا»
و نظایرش چه فرقی اس��ت؟ هیچ .این��ان میزبان واصف باختری و
منیژه خانم عطامحمدی میش��وند و ش��ما هم از مریدان هر دو! آیا
رویتان س��رخ نمیشود که مترجم اشعار «شمع محفل»( )۸مردنیای
بودهاید که از س��فیر عطا محمد و سیاف و فهیم و ...بودن دخترش
در پیراه��ن نمیگنجد؟ ما هرگاهی که از ای��ن حرفها زدهایم ،با
بدزبانیهای خادیوار و فحاش��ی اس��حق نگارگر و لطیف پدرام و
اکرم عثمان و چوچههای ش��ان مواجه شدهایم ولی در جواب فقط
گفت��ه و خواهیم گفت :اگر زن یا اوالد خودتان به تور بنیادگرایان
گرفتار میآمد و ارگانهای محترم مسئول هم دادخواهی شما را با
پوزخند و تمس��خر خادی-جهادی پاسخ میگفتند ،آنگاه شاید هر
سازش و جور آمدن با «نظام» مشبوع از جاسوس و بیناموس را به
منزله مادر فروشی میدیدید.
آرزومندیم مجبور به چنین خطاب به ش��ما نش��ده و راهتان
را کامال جدا از راه روش��نفکران دالل ببینیم چرا که شما یک قدم
ب��ه پیش مانده و کلهی امروزیت��ان را الیق کاله «چه» نمیدانید.
اگ��ر این نه اظه��ار تواضعی کاذب و صرفا در ش��عر بلکه انعکاس
دگرگونی ماهیتی یک ادیب به جانآمده از محشر جاری در وطن
دلبندش باشد ،چرا به برداشتن گامهای مثبت دیگر شما امید نیست؟
اما گ��پ بین خود ما آقای وارس��ته که گذش��تهیتان کم
پرسشانگیز نیست:
 چرا فتوای خمینی علیه سلمان رشدی را محکوم نکردید؟ چ��را از مدیحهس��راییهای چن��د ش��اعر ایران��ی برایکثیراالبعاد ابراز انزجار ننمودید؟
 چرا تکریم تهوعآور داکتر چنگیز پهلوان از سرجنایتکاراسماعیل و غیره را رد ننمودید؟
 چ��را علیهتوطئهی تجزیهافغانس��تان از س��وی محقق وضیأ مس��عود و دوستم و کامران میرهزار و دیگر خاینان زبان شور
ندادید؟
 چرا عملیات مش��هور قلماندازی سمیع حامد و دفاع او ازبه اصطالح ش��عر پست مدرنیستی و هجویاتی از نوع «تیری راری»
در ش��رایط حاکمیت مافیای جهادی و عربدهکش��ی روش��نفکران
جاسوس ،اینجویی و سیاستگریز را محکوم نکردید؟
 -چرا کاظمی ،مظفری ،علی پیام ،اس��داهللجعفری ،سرور

اسد - ۱۳۹۳اگست۲۰۱۴

47

دانش و همدس��تانرا که رسم ًا و آش��کارا قالدهی رژیمایران را به
گردن دارند افشا ننمودید؟
و....
ما زمانی ب��ه کامران میرهزار گفته بودی��م اگر ثابت کند
ب��ا محقق زد و بند ندارد و هیس��تری هزارهگرایی ضد پش��تون را
فتنهجویی و خیانت تلقی میکند ،او را روش��نفکری میهندوست
خواهیم ش��ناخت ولو هم ب��ه افراز چرندیات «لحن تند اس��بی در
اضالی پروانه ش��دن» و فلم را «فیلم» و دال��ر را «دالر» و داکتر
را «دکت��ر» وهالند را «هلند» و امریکا را «آمریکا» نوش��تن و...
ادامه دهد .ول��ی دیدیم او برای پ��روژهی خاینانهی کالنتری کار
میکند :تجزیه افغانس��تان را به آرا گذاشته با نتیجه اکثریت رای به
نفع تجزیه! حاال اجازه دهید از ش��ما (و نظایر شما که کلهی شان را
الیق کاله قهرمان نمیدانند) هم بخواهیم تا در این روزگار پر زجر
که امریکا دستپخت تازهاش -ایجاد دولتی مرکب از قاتالن مزدور
جهادی و طالبی -را تدارک میبیند ،مواد ذیل را که برخی از آنها
قبال در «پیام زن» مطرح ش��دهاند منحیث منشور زندگی فرهنگی
خود ببینید ،اگر مواف��ق نبودید و راه بهتری برای تکامل و تثبیت
کرامت یک روشنفکر متعهد افغان سراغ داشتید ،برای ما بنویسید:
 )١نفرین روشنفکران نوکر دژخیمان جهادی و غیرجهادی
و آنان را بیتالخالیی دانس��تن که انس��ان با کوچکترین تماس با
آنان بو میگیرد.
 )٢پرهیز از بحثهای بیپایان روی ش��عر و شاعری بدون
تمرکز بر دیدگاه ،موضع و بار سیاس��ی کارهای افراد .مث ً
ال جدال
شما با وهاب مجیر فاقد ارزش است که نه او شعر شما را با سیاست
مضمر در آن محک زده و نه شما از او را .معیار برای تعیین ارزش
هنر و شخصیت وهاب مجیرها در قدم نخست عبارتست از :میزان و
چند و چون افشای عطا و دوستم و «برادران» و صیغههای فرهنگی
رژیم ایران.
 )٣موضعگیری روش��ن و قاطع در برابر کلیه نویسندگان،
ش��اعران ،فلمس��ازان و ...معاملهگر و تولیدات ارتجاعی و پیشپا
افتادهی ش��ان .به رفعت حس��ینیها هم بد نیست فهمانده شود که با
پیروی از سهراب سپهری و مکث بسیار بر «صدای پای آب»اش و
نیز پراندن کلمات «خیس» و «تودار» و ...ش��عرت پخته نمیشود
و تنها ش��اید خوش عدهای از شعر دوس��تان آلمانی بیاید؛ اما برای
روشنفکران شرافتمند ما که شعر برای شان حیثیت سالح مبارزه را
دارد تا آخر بیبها خواهد ماند.
 )٤بای��د سیاس��ت نهفت��ه در پش��ت هیاه��وی دیوانهوار
«دانش��جو» و «دانش��گاه» گفتن را درک کرد و ضدیت با آن را
ب��ه عنوان ضدیت ب��ا رژیم دار و درهی ایران و پالنهای ش��ومش
برای تجزیه افغانستان شمرد .دیدید که سفارت والیت فقیه به پاس
خدمات صیغهی «فرهنگی» س��فیدبختش رهنورد زریاب بر سرش
تاج نهاد؛ عطامحمد را وچ کرد که بر س��رک ابو مسلم خراسانی نام
پاس��داران جاسوس را بگذارد؛ و کاظم کاظمیو سایر مزدوران را
دستور داد یکی از شعبههای استخباراتی «واواک» را با لوحه «در
دری» در کابل باز کنند.
 )٥اث��ر جریانهای هنری و ادبی ایران بر افغانس��تان زیاد
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نوشتن از «کمونیست»ها و طالبان است که امریکا و متحدان جنگ
با آنان را اعالم داش��ته و هر کس هن��رش را با این مضمون عرضه
نماید به مراد خواهد رس��ید .ولی تصویر جنایات پیرم قل ،عبداهلل،
سیاف ،محقق ،سلطان احمد بهین ،دوستم ،آذرخش حافظی ،حاجی
دین محم��د ،نورالحق علومی ،کبیر رنجبر ،داوود پنجش��یری و...
صالح نیس��ت چون علیالعجاله همه بر سرانگش��ت «س��یآیای»
تش��ریف دارند و مقامات دولت پوشالی را تشکیل میدهند .جایزه
گنکور مانند نوبل از سیاس��ت برکنار نیس��ت .اینها را چرا هرگز
به غالمحس��ین س��اعدی ،صمد بهرنگی ،خسرو گلس��رخی ،سعید
س��لطانپور ،احمد ش��املو و ...ندادند که دهها حسینی و رحیمی به

و اجتنابناپذیر اس��ت .ازینرو باید به پدیدههای آغش��ته به سموم
فرهن��گ و سیاس��تهای ماش��ین جنای��ت والیت فقی��ه از جناح
اصالحطل��ب و غیرهاش ،برخوردی بیامان کرد مخصوصا به آنانی
که وقاحت را تا س��رحد مدیحهس��رایی برای احمد شاه مسعود یا
لطیف پدرام میرس��انند .معروفیت این ش��اعران و «جهانی» شدن
عباس کیارس��تمیها نباید مانع رس��وا نمودن جنبههای ارتجاعی و
ضدمردم��یآثار آنان گ��ردد .نامدارترین هنرمن��دان هنگامیکه
مرتکب خبطی در س��متگیری سیاسی میشوند با همان وزن سنگین
شان به زمین خورده تکه و پاره میشوند.
اغلب فلمهای از لحاظ هنری غنی کیارس��تمی -که سانسور
رژیم را میستاید -مشاطهگر جمهوری اسالمیاند و از موفقیتهای
آنها در فیستوالهای جهانی اس��تفاده میبرد .هفتهنامه «سینما» در
شماره  ٢٦٠نوشت« :پیروزی کیارستمی پیروزی جمهوری اسالمی
بود ».کیارستمیها و امثالش محکوم اند که چرا فلمهایی در برمال
نم��ودن جنایتهای رژی��م ایران و تبلیغ حماس��هی گردان قهرمان
ضد رژیم نمیس��ازند .در زمان محمد رضا شاه ساواکی که میشد
چندین فلم پرارزش ماندنی مانند «تنگسیر» و «گوزنها» ساخت،
در زمان جمهوری جنایت و نکب��ت باید دهها فلم از این نوع پدید
میآمد اگر کیارستمیها به هزاران انقالبی شهید و اسیر اندیشیده و
غزلسرایی هرچند هم لطیف و ظریف با فلم را بیوجدانی پنداشته
و هنر شان را وقف سرنگونی رژیم آدمخور میکردند.
 )٦آث��ار خالد حس��ینی و عتیق رحیمیس��لطنتطلب( )۹و
قلمزن نشریات پوشالیان( ،)۱۰نویسندگان آثاری جالب برای مخاطبین
غربی شان و بیربط به ملت محروم ما و مبارزه با اخوان و امریکای
مالک آنان اند .آقای رحیمی هنوز در ماورای مکان و زمان جوالن
دارد و س��اطور قاتالن جهادی را نمیبین��د و اگر میبیند جگرش
را نمیس��وزاند تا دربارهاش بنویس��د( .)۱۱چون دنیا دنیای گفتن و

اگر خالد حسینی از شرف استقاللخواهی و پیکار با
جنایتساالران تنظیمیبرخوردار میبود ،از طرف منفورترین
رییس جمهور تاریخ امریکا مورد تفقد قرار میگرفت؟ آیا
شما آقای وارسته گاهی این جنبه از کار و ذات حسینی را
افشا نمودید؟

طاهر شباب با فهیم

طاهر و صدیق شباب با جنایتکار امراهلل صالح و ضیا مسعود

تا آقایان طاهر و صدیق شباب ننگ ایستادن در کنار ددصفتان و دزدان میهنفروش را نشویند،
هنرمندان مردمی نه بلکه سرکاری خواهند بود.
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گرد پای هنر و ش��خصیت شان نمیرسد؟ مگر قرار نبود نوبل صلح
را به عزیزان اخوانی ش��ان احمد شاه مس��عود و سیما سمر بدهند؟
کتاب ،فلم ،نقاش��ی و ...که بر محور بیان سرش��ت جانورمنشانهی
«قیادیان جهادی» و عس��اکر امریکایی نچرخیده و شعلهی محاکمه
و مجازات جنایتکاران س��ه دههی اخی��ر در دل فرزندان این دیار
سوگوار را پکه نکنند ،ارجی ندارند .قلمبدستان وطنی محکوم اند
که چرا تا به حال برای به تصویر کش��یدن سالهای خون و خیانت
جهادی و ادامه آن در پناه امریکا نکوش��یده و از این امر با مکاری
نفرتانگیزی طفره رفتهاند(.)۱۲
همه میدانند دلیل اساس ًا جبن بوده که آنان را به موشهای
عافیتطلب با شعار شولهات را بخور و پردهات را بکن ،بدل کرده
اس��ت .این روش��نفکران حضری حق ندارند نام ش��املو را بر زبان
آرند که در همان آغاز وحش��ت فاشیستی حکومت خمینی جملهی
الهامبخ��ش جاودانیاش را در نخس��تین ش��مارهی «کتاب جمعه»
نوش��ت که باید «س��پاه کفنپوش روش��نفکران متعهد در جنگی
نابرابر به میدان» آیند.
حاال که از «کتاب جمعه» یاد ش��د ،واصف ،اکرم عثمان،
پروین پژواک ،س��پوژمیزریاب ،س��میع حامد ،خال��ده فروغ و
س��ایر مدعیان باید تفباران ش��وند که چرا به جای با ناز و کرشمه
ظاهر ش��دن در رس��انههای جهادی و افاضات پوک و ماللآور و
تخدیرکننده در باره موالنا و بیدل و خلیلی و شاعران و نویسندگان
سرکاری و سازشکار ،مجلهای شبیه «کتاب جمعه» به منظور بیداری
مردم منتشر نمیسازند؟
چ��را اینان الل و کور مادر زاد میش��وند که از ش��اعران
مبارز جانباختهی ایران میرزاده عش��قیها ،فرخی یزدیها ،سعید
س��لطانپورها ،حس��ین اقدامیها ،مرضیه اس��کوییها و ...که خون
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خشکناش��دهی شان روی رژیم محمد رضا ش��اه و رژیم جمهوری
اسالمی را س��یاه نگهمیدارد ،بگویند و بنویسند یا از شاعران جوان
میهن ما عبداالله رس��تاخیز ،انیس آزاد ،داوود سرمد ،احمد دهزاد
و ...که مرگ را به تسلیم شدن ترجیح دادند؟
 )٧باید هر نویس��نده و شاعر نوش��تن الحاج جنرال حسین
فخری از روس��ای خاد را ،خالف س��میع حام��د ،واصف باختری،
رزاق مامون و ...که با خفت بیکران مایه فخر خود میدانند ،ننگ
و توهینی س��نگین بر خود دی��ده و بالفاصله نس��بت به آن درد و
بیزاریاش را اعالم دارد.
 )٨خالص��ه اگر در حال حاضر ،کار ش��اعر و نویس��نده و
فلمس��از و هر هنرمند دیگر افغان چش��م و قلب سرجنایتساالران
جهادی و طالبی و پرچمیو خلقی را ندرد ،کاری س��بک ،بیاصل
و دروغینی اس��ت که در نهایت به درد دشمنان داخلی و خارجی ما
خواهد خورد.
اگر فلمهایی به فرمای��ش دولتهای متجاوز خارجی مانند
«بچههای بزکش��ی» که حکایت عش��ق س��وزان جوانان محروم به
چاپانداز ش��دن است ،س��اخته ش��ود جای گلگی ندارد .اما اگر
فلمس��ازان بیدار و صدیق در وطن ما پیدا ش��وند به یقین فلمهایی
خواهند س��اخت با مضمون سوختن جوانان حاللزادهی ما در عشق
انتقام از جالدان دینی و غیر دینی و شرکا.
و راس��تی آقای وارسته یادتان باش��د که وقتی کار شما و
امثال ش��ما «خنجری بر حنجرهی دژخیم» گردد ،الزم نیست حتما
تفنگ بر ش��انه به منطقهای جنگلی در کش��ور بروید ،چون گاهی
تیغ قلم کش��ندهتر از گلوله است .کافیست قلم «جامعه مدنی»شده
و بیخاصیتش��دهیتان را در خدمت قیام تودههای خاموش خاک
سخت خیانت دیدهی ما به گردش درآرید تا شایسته کاله چهگوارا
و هر انقالبی کبیر دیگر باشید.

توضیحات:

نوازش فرهاد دریا از سوی سرجنایتکار یونس قانونی رسواتر از اعالنهای او
برای کابل بانک ثابت میسازد که چنانچه ما سالها پیش نوشتیم او که با شاعر
اخوانی قهار عاصی «دو روح در یک بدن» بود و با جمیله پلوشهی میهنفروش
هرگز حسابش را جدا نکرد ،نمیتواند هنرمند مردم به شمار رفته بلکه غالم
دست به سینهی رژیم دژخیمان بنیادگرا و پدر شان امریکا خواهد بود .شما آقای
وارسته که از پذیرایی از سلیمان الیق در انجمن قلم عار نکردید آیا ایراد گرفتن
از فرهاد دریا حتی لحظهای در مخیلهتان خطور کرده؟

( )۱از ای��ن نامردک اجی��ر چیزهای زیادی
خوانده و ش��نیده بودیم ولینمیدانستیم که او آنقدر
از شعر و شاعری بوق میزند که خندهاش هم معمولی
نبوده بلکه ش��اعرانه میش��ود! در ب�لاگ انجمن قلم
میخوانیم...« :در اخیر اس��تاد پرتو نادری با سخنان
مختصر و لبخند ش��اعرانه محفل را خاتمه بخش��ید».
و آفرین به آقای وارس��ته که باوصف در حشرونشر
بودن با یک چنین موجودات ماورای مبتذل و بیمایه،
خوشدار چهگوارا هم میباشد.
( )۲عی��ادت کری��م خلیلی از آقای قس��یم
اخگ��ر نمودار انس و الفت بین روش��نفکران دینی و
بنیادگرایان است .در غیر آن قسیم اخگر باید با خشم
و نفرت تمام کریم خلیلی را از اتاقش چخ میکرد تا
ثابت میشد که از اجیران ایران فرق دارد.
( )۳ش��ماری از خوانن��دگان از جمله وحید
قاسمی عالوه بر آواز انداختناش برای کثیراالبعاد ،از
ای��ن تعظیمهای «دریا»یی در مقابل اهریمنان تنظیمی
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دس��تگیر نایل که به صدیق ش��باب بخاطر تصرف در فالن شعر و آهنگ
دارد که «آش��تی لوح بلورین خداس��ت» .آقای قاس��می آنقدر بیسواد
ای��راد میگیرد حال آن که مس��ئله بنیادی در م��ورد او و برادرش طاهر
نیس��ت که نداند آشتی با قاتالن پدران و برادران و مادران و خواهران ما
ش��باب را از یاد میبرند ک��ه هنرمندان مذکور باید حس��اب خود را از
رذیالنهتری��ن تبلیغ برای ملتی تباه میباش��د اما با این هم تقرب به درگاه
حساب برادر س��رجنایتکار شان ظاهر اغبر جدا سازند که بوی جنایتها،
اراذل جانی است او را به این خیانت به هنر و ریشخند تودهها وا میدارد.
بیناموس��یها ،خوردبرده��ا ،حقتلفیها و خیانتهایش به ورزش��کاران
همینطور است «انتقاد» بعضی از عالقمندان آوازخوانانی جوان
سختکوش و محروم وطن ما در ریاست المپیک عالم را فرا گرفته است.
که به مس��ایل کوچک و فرعی قلمفرس��ایی مینمایند مانند شخصی بنام
دس��تگیر نای��ل ضمن
س��تودن «اتن» انداختن فرهاد
شمسالدین
دری��ا و «تمثیلکنن��ده وحدت
در حاشیه «وحید وارسته و کاله چهگوارا»
ملی»نامی��دن آن ،درباره اینکه
او در عین بس��تر روابط کثیف
ش��بابها با جنایتساالران غلت
میزن��د ،صدایش را نمیکش��د
و نی��ز کنس��رتهای او را در
ارنس�تو! خوکان «سیا» دش�من راهت شده است
چند والیت نش��انه مردمی بودن
وارس�تهگک هرزه ،مجنون کالهت ش�ده اس�ت
فرهاد دری��ا میداند! آقای نایل
در انجم�ن قلم بس�ازنـد به هم ،فروش�نـد وطـن
نمیفهم��د که تنها با کنس��رت
دادن بدون بریدن دمبل ش��اعر
از انقلاب صرف ،طرفدار س�یگارت ش�ده اس�ت
اخوانی (قهار عاصی) و خالهای
چندی قبل نوش��تهای را تحت عنوان «وحید وارس��ته و کاله چهگوارا» در س��ایت افشاگر شما
میهنف��روش (جمیله پلوش��ه)،
مطالعه نمودم .نکات ارزشمندی پیرامون زندگی طفیلی و پرتجمل کارکنان انجمن قلم با افکار ارتجاعی
ممکن نیس��ت «میهندوس��ت»
دکترین ادبی آنها فراوان در محتوای متن موجود بود که منعکسکننده بینش و منش مزدوران فرهنگی
ش��د .چ��ه هنرمند و چ��ه غیر
هنرمن��د باید ثاب��ت نماید که با
رژیمهای مس��تبد ،نامستقل و توتالیتر میباش��د .با اینکه همیشه استفاده شایس��ته از تحلیلهای علمی و
دشمن خط فاصل عمیق کشیده
گزارش��ات مستندتان بردهام اما در بعضی موارد با شما موافق نیس��تم .شاید تقصیر و بیبصیرتی از من
تا مردم او را از خود بدانند.
باشد که کوه را سنگچل میبینم یا شاید از «پیام زن» که مورچه را فیل ساخته و تحلیلش میکند.
( )۴هرک��دام از ای��ن
این را هم خوب میدانم «پیام زن» عزم راسخ مبارزه در راه رهایی سرزمین اسیر و دربند ما از
آقای��ان و خانمه��ا ک��ه منک��ر
چنگال اهریمن خونریز دارد و درین عرصه تا سرحد نثار خون رهبر پاک جانبازش دریغ نورزیده است.
واواکی بودن ان��د بفرمایند در
اضافه بر آن ازینکه موضع قاطع در برابر اش��غال ،بنیادگرایی و مزدوران قلمی رژیمهای س��فاک چند
اعالمیهای فقط برخورد رژیم را
دههی گذش��ته داشته؛ ستودنی اس��ت .یگانه جنبه بارز «پیام زن» در برخورد رک و بیپرده به حوادث
به هموطنان مهاجر ما ،فاشیستی
خونین کشور و عیان س��اختن سوراخهای کور بیشخصیتهای ادب و شعر سرزمین بالکشیده ما بدون
و ضدانسانی بخوانند.
لغزش ،محافظهکاری و عدم رعایت قوانین ژورنالیزم دولتی اس��ت؛ که به آن قدرت نافذ حیرتآوری
( )۵ن��ام ش��عری ک��ه
بخشیده است« .پیام زن» با همه خوبیها و ارایه اطالعات دقیق ،عینی ،موثق و آگاهیبخش که در بسیج
اس��ماعیل خویی ب��رای لطیف
و رزمندگی مردم ما نقش برازنده ادا نموده است؛ در تشخیص دشمنان عمده و غیرعمده فرهنگی بعضا
پدرام خوشخانهای گفت .رجوع
ش��ود به «پی��ام زن» ،ش��ماره
دچار اشتباه شناخت میشود و بجای خرس ،گربه یتیم را نشان میگیرد.
مسلسل ( ۵۷-۵۸ثور .)۱۳۸۲
خواهران عزیز! اگر ش��ما واصف باختری را از قلهی ش��عرش به زیر کشیدید و در قعر لجنگاه
( )۶ممکن تقصیر احمد
بویناک مدفونش نمودید ،بجا بود چون او بیش از س��ه دهه اس��ت ترک مردم نموده ،در عرش غزل با
ش��املو بوده که وقت��ی لطیف
چرس و چلم قدم میزند .زمانی در آغوش اتحادیه نویسندگان دولت پوشالی با تعجیل شتافت تا صاحب
پدرام خادی -جهادی -واواکی
نام و نان ش��ود .س��پس در امارت خون و خیانت جهادی در زیر س��جاده «استاد» آرام خسپید و سقوط
موفق به دیدار با او ش��د ،از سر
رقتبار نمود و فعال «ش��اعر بزرگ کش��ور و فعال در سطح باال یگانه شاعر» در امریکای «دموکراتیک»
فروتنی و ه��م بیاطالعی کامل
اس��ت .اکرم عثمان که ادعای پدر رمان و طنز را داش��ت ،با تبحر از اندیشه پوچش نقد نمودید و گپ
به او نگفت :برو آغاگک پشت
بجایی رس��ید تا اغالط امالیی را به اکادمیس��ین گوشزد نمایید که برای شخصی مثل او حکم سرکشیدن
تحصی��ل در ای��ران خمین��ی و
زهر را دارد .دریدن ماسک اسحق نگارگر «مبارز» دیروز ،مال ،مولویشناس و اسالمشناس امروز را که
داکتر کریم س��روشها و شعر
به پای جاهلترین فرد تاریخ بش��ریت مالعمر مزدور سجده زد و با افتخار بریدن خویش را از جریانات
و ش��اعری بند تنبانی نگرد و از
مترقی با تحمل قالده سگ به گردن پذیرفت و راه عرفان و صعود به آسمانها را از معبر جنایات طالبی
خاد ببر و ب��ا ملت درگیرت در
جنگ مقاومت بپیوند .و ایکاش
میسر دانست؛ از شاهکارهای ادبی-سیاسی «پیام زن» است.
شاعر بزرگ همین حرفها را به
این لیس��ت را میتوان بس��یار طوالنی س��اخت و بجا دید اما برای من تامل اندیشمندانهتان روی
حمیرا نکهت دس��تگیرزاده نیز
بقیه در صفحه52
گوشزد میکرد .خالده خانم هم

بجای خرس ،گربه یتیم را سرزنش نکنید
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گویا با سیمین بهبهانی دیده که کاش سیمینی که یاد مبارزان شهید ایران
در س��ینهاش فغان دارد ،به او میگفت دختر جان از سفر به ایران خون و
خیانت و اقتدا به واصف باختریها حذر کن و برو مثل سعید سلطانپور و
هیال صدیقی شعر بسرا که جوهر داشته و به درد بخورد.
از کجا معلوم که توصیهی احمد ش��املو و سیمین بهبهانی اگر نه
لطیف پدرام ش��یرخوردهی خاد و جمعیت و والیت فقیه را ،الاقل حمیرا
نکهت دس��تگیرزاده و خالده فروغ را به تامل واداشته و اینقدر از مستی
در آغوش روسها و پوش��الیان و تروریستهای مذهبی و دولت ایران و
اشغالگران امریکا نمیبالیدند.
(« )۷آقای وارس��ته از يک موضع انتقادی به اين مساله نگريسته
و ضمن تش��ريح وضعيت نابس��امان آزادی بيان در داخل کش��ور ،موارد
زي��ادی از تهديدها و مش��کالتی که نويس��نده گان ،ش��عرا هنرمندان و
فرهنگيان جامعه در داخل کش��ور با آن روبرو هستند ،را برشمرد .آقای
وارس��ته مشکل را در عدم حمايت دولت از موضوع ديده و بر اين تأکيد
داش��ت که دولت بايس��تی برخود قاطعانه تری در تطبیق اين امر قانونی،
داشته باشند ».گزارش نشست ادبی کلوب قلم افغانها در باره آزادی بیان.
( )۸در گزارش از «بزرگداش��ت اس��تاد سخن واصف باختری»
آمده« :و پایان بخش برنامه صحبت استاد سخن ،شمع محفل ،پدر معنوی
ش��عرای وطن ،ادیب وارس��ته و ش��اعر توانا و بی بدیل واصف باختری
ب��ود ».ولی بین آن «ب��زرگان و فرزانگان حاض��ر در محفل» هیچ افغان
باغرور و باغیرت وجود نداش��ت که از «ش��مع» و پروانههایش بپرسد:
آیا ش��ما ،مجاور احمد زیار ،داکتر جاوید ،لطیف ناظمی ،رهنورد ،اکرم
یو
عثمان و ش��رکا در زمان نوکری ادبی و سیاس��ی میهنفروشان پرچم 
خلقی ،وظیفه ش��کنجه و تیرباران یا زنده به گور کردن آزادیخواهان در
پولیگانهای پلچرخی را هم داش��تید یا اینکه این امور خیر شامل «برنامه
کاری» ش��ما «کارمندان شایسته فرهنگ» نبود وعمدت ًا در رسانهها و در
س��فرها به همسایه بزرگ ش��مالی و اقمار عملیات زنده به گور کردن را
توجی��ه و تردید و تجلیل میفرمودید؟ عالوتا اگر ش��ما چاکران وفادار
رژیم ایران نیس��تید چرا تا کنون به یاد و احترام ش��اعران و نویسندگان
شهید یا در بند رژیم تبهکار هیچ مراسمی نگرفته و نخواهید گرفت؟
اما س��ینه زنان بیدرد و بیغم واصف در غرب حق دارند به این
شبنش��ینیهای عیش و طرب خوش بگو و خوش بش��نو مشغول باشند و
هرکه را هم ش��وق و میل مبارک شان بود مهر و الک «ملی» بزنند .زیرا
اوضاع چنان درهم و میدان ش��غالی اس��ت که س��گان رژیم ایران دستور
دارن��د در تحکیم و گس��ترش نفوذ اقتصادی و سیاس��ی ای��ران زیر نام
فرهنگ و زبان از حریفان عقب نمانند .و واصف باختری از ش��اه غالمان
پیشبرد سیاس��تهای ایران در افغانستان به حس��اب میرود .البته اگر او
«ش��اعر ملی» هم رکالم میشد مسئلهای نبود .در ملکی زیر یوغ هرویین
س��االران جهادی هر بیش��رافتی رواس��ت .مگر فرهاد دریا را تلویزیون
طل��وع «هنرمند ملی» نمیگفت؟ امریکا و متحدان و س��گهای وطنی،
مسعود اخوانی را به نام «قهرمان ملی» تا توانستند پمپ نکردند؟ مگر نام
کثیفترین قصابان مردم بر س��رکها و مکاتب و ...مانده نشده و اخیراً
نام ربانی خاین میلیاردر را به پوهنتون تعلیم و تربیه نه افزودند؟
( )۹بنابر دانشنامه «انکارتا» ،ظاهرشاه از قهرمانان آقای رحیمی،
در  ٢٢جون  ١٩٤١مقداری پولش را به مسجدهای کابل داد تا به مناسبت
حمله هیتلر به اتحاد ش��وروی سوسیالیس��تی شکر خدا را به جا آرند .اگر
عتیق رحیمی وجدان یک هنرمند نیمچه مردمیرا میداشت از «حضور»
میپرس��ید که از جریان دلبس��تگیاش به هیتلر نادم نیس��ت و آیا بعد از
شکست هیتلر کماکان هواخواه وی باقی ماند؟
همچنین عتیق رحیمی باید رگ و ریشه فاشیستی را در همایونشاه
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آصفی و مصطفی ظاهر این اعقاب قهرمانش ظاهرش��اه جستجو میکرد
ک��ه اولی فرومایگی را تا س��رحد معاونیت داکتر عبداهلل کش��انید و در
این پستی چنان محکم ماند که هویت اختطافگران جهادیاش را هرگز
آشکار ننمود و دومی با هر دمسایی و ذلت در برابر جنایتساالران خود
را به سفارت روم رسانید و حاال هم در ریاست محیط زیست یگانه «برنامه
کاری»اش زدن معاش و امتیازات و مکیدن کمکهای خارجی میباشد.
( )۱۰عتی��ق رحیمیپیش از فرانس��ه رفتن از قلمزن��ان «آوا»،
«ژوندون» و «درفش جوانان» میهنفروشان بود.
( )۱۱از فرمایشات عمیق فلسفی آقای رحیمیاست« :مینویسم
تا بفهمم چرا مینویسم»!
( )۱۲بب��رک ارغن��د خ��ادی گوی��ا در رمان «لبخند ش��یطان»
از س��الهای خ��ون و خیانت جه��ادی گفته اما کاش دس��ت او و حزبش
ب��ه میهنفروش��ی و خ��ون و زنده به گ��ور کردنهای هموطن��ان فقیر و
روش��نفکران آزادیخواه ما ،آغش��ته نمیبود تا وی را نجیب و نوشتهاش
را صادقانه و صمیمانه میش��ناختیم و نه یک ادعانامه که« :دیدید حزب
م��ا بهتر از تنظیمهای جهادی بود!» بب��رک ارغند و امثالش اگر بخواهند
از گذش��ته ببرند و کمر به خدمت مردم ببندند ،مهمتر و قبل از همه باید
بدون رندی و حرامزادگی از نوع «طلب بخش��ش» عوامل «کیجیبی»
س��لیمان الیق ،س��لطانعلی کش��تمند و دستگیر پنجش��یری یا چشمپارگی
روسپیوار نبی عظیمیو اسحق توخی ،خیانتها ،آدمکشیها ،جاسوسی،
تاریخ و محل و چگونگی کشتار مخصوصا آزادیخواهان انقالبی را مو به
مو شرح دهند تا دیده شود داوری مردم چه خواهد بود.
با مس��لمان نمایی و انش��االه گفتنهای زورکی و آغاز جلس��ات
حزبی با آیات و حدیث ممکن نیست لکههای خون را از دامانتان بشویید.
از آنجایی ک��ه ببرک ارغند ،اکرم عثمان ،قدیر حبیب ،رهنورد
زری��اب وغیره ،جنایات رفقا را ش��رح ندادهاند ،هر ق��در هم از جنایات
جهادی و طالبی بنویس��ند ،چکیدن قطرههای خون از دندانهای خود را
پنهان نمیتوانند.
باور کردنی نیس��ت ولی واقعیت است که عالوه بر چند پرچمی
مفل��وک ،خود ببرک ارغند هم حجب معمول انس��انی را یکس��و نهاده و
آث��ارش را ک ً
ال و «لبخند ش��یطان» را باالخص ش��اهکارهایی در ردیف
جنگ و صلح ،خوش��ههای خش��م ،پلی بر رودخانه درین��ا ،زنگها برای
که به صدا در میآیند و ...اعالن کرده و در حالی که س��رخادی عبداهلل
نایبی «لبخند ش��یطان» را «حادثهیی در ادبیات کشور» قلمداد میکند،
بب��رک ارغند هم با حرکت از اصل تو به من که من به تو ،ابراز میدارد:
«خود آقای نایبی در عرصه سیاست و ادبیات معاصر کشور یک “حادثه”
اس��ت»! اینجاست که برای هزارویکمین بار در مییابیم که خاد چیزی به
نام شرم و حیا در عملهاش باقی نمیماند.
از ما میش��نوی ببرک خان ارغند ،پش��ت نوشتن رمانهای چند
هزار صفحهای را ایال کن و س��اده و صاف به عنوان یک حزبی بلند رتبه
قص��ه کن که اکرم عثمان ،رهنورد زری��اب  ،لطیف ناظمی ،ظاهر طنین،
عوض نبیزاده ،دستگیر پنجشیری ،افسر رهبین ،سرور آذرخش ،اسداهلل
حبیب ،محب بارش ،س��االر عزیزپور ،داکتر زیار ،لطیف پدرام و س��ایر
رفق��ا از این جنس هنگامی که زمینه��ای پلچرخی از زنده به گورها باال
آمده بود و اسداهلل کشتمند و ...به زنان سرگردان هست و نیست شوهران
ش��ان میگفت« :برو ش��وی دیگر کن» ،چگون��ه خبرچین و چتلیخور
روسها و پوشالیان بودند و با چه خلوصی به دژخیمان خدمت میکردند،
از سفر به کشورهای برادر حظ میبردند و بعد از ترکیدن دولت پوشالی
هم قبله بدل کرده و اغلب عامل «سیآیای» و جنایتساالران شدند◊.
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بجای خرس،گربه...
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مزار میزیس��ت و طالبان بر شهر حاکم بودند .او برادر داکتر سمیع
حامد اس��ت که ب��ا یک تن ات��ن میکند )*(.وارس��ته و حامد با
ظاهرنماییهای دموکراتیک و تمس��ک ب��ه لیبرالیزم تحت عنوان
سنتش��کنی همیشه حیثیتشکنی کردند و به ارزشهای قابل قبول
و محترم جامعه خصمانه تاختند .وارس��ته بمثل افتضاح برادر پست
مدرنیستش ،سوزش آلت خویش��را بجای ازدواج با فریب یک زن
ش��وهردار تسکین بخش��ید .او با قابله کریمه دختر قابله پروین که
از نامداران طبی عصر خود بود ،از ش��هر مزار به پشاور فرار نمود.
وارسته وعده س��پرد بعد از اقامت در پاکستان با هم ازدواج کنند؛
عمل ش��رم آوری که س��میع حامد به وجیهه رستگار پیشنهاد کرده

افراد انجمن قلم که نوه ناقصالخلقه اتحادیه نویسندگان کابل است،
در نخس��ت اگر اضافی نباشد ضرورت مبرمش محسوس نیست .در
درجه دوم اهمیت س��ومی و چهارمی نسبت به حالت اسفبار سیاسی
کنونی دارد هرچندیکه حیثیت دس��ت و پای رژیم منفور پوشالی
فعلی را دارا باشند ،بیارزش است .در درجه سوم گمنام را صاحب
ن��ام ،بیهویت و بدهوی��ت را که هن��وز راه دراز تربیت در پیش
داش��ت ،انس��ان معرفی کردید و از زاویه ش��عر و هنر رسالتمند به
آن برخ��ورد نمودید چنانچه حتی
در شهرت یافتن شان تا جایی نقش
تان بیتاثیر نبود.
به همی��ن لحاظ چه لزومی
داش��ت وحید وارس��ته را س��وژه
بس��ازید و در دم آن بحث وهاب
مجیر را که حقیرتر و بیش��رافت
تر از اوس��ت؛ در عین حال شاعر
دربار عط��ا محم��د و تصنیفگر
مداح مس��عود خائن وحید قاسمی
اس��ت و گالیهه��ای تیپی��ک
روش��نفکرانه ش��انرا ب��ا چاش��نی
«کالم م��وزون» بر یکدیگر رد و
بدل میکنند؛ به بررس��ی گرفت؟
بگذری��م ازینک��ه وارس��ته بدون
رس��تن از بستر سالم و درک عمیق
و صحی��ح از کلم��ات دری درین
روشنفکران مومیاییشده و انجمنی اندیشههای چهگوارا را به دور پرتاب کرده فقط سیگار و
سرای بیکسی خود را واژه شناس
کالهش را برجسته ساخته به آن قهرمان توهین روا میدارند.
و استاد زبان در تلویزیونها بر ما
میقبوالند .او ش��اید در پوشاندن
ب��ود تا از فرید جدا ش��ود او نی��ز از خانمش جدا ش��ده و بعد در
ش��کافهای کالن ش��خصیت ابترش به چهگوارا توسل جسته باشد
گوشه دیگر اروپا با هم آمیزش هنرمندانه کنند .بعد از مدتی نقش
و توجیه��ات کاذب��ش را با آرایش واژهها و صاح��ب نظر در امور
وحی��د از یک دلباخته حیلهگر عاش��ق به دالل هرزه عوض ش��د و
زبان شناس��ی در زیر پرچم زبان ناب دری مکتوم نگهدارد اما نه او
قابله بیچاره را به یکی از س��ران پشتون زنبار پشاوری در بدل پول
آنقدر بزرگ اس��ت که س��وراخهای ضعفش کوچک بنمایاند و نه
دودسته تقدیم کرد و خود بیخیال از صحنه بیرون رفت و در مکان
ضعفهای��ش خورد و ریز اند که در جث��ه پر «ابهت و بزرگ» او
نامعلومی مخفی شد .زمان ،شوهر کریمه نرس صحت عامه والیت
غار معلوم نشود.
بلخ بود و در س��رک قابله پروین درملتونی داشت .او با تالش زیاد
س��ال  ۱٣٧٧بود وحید وارس��ته در ساحه مسجد سفید شهر
رد پای قابله را در پاکستان یافت اما کریمه حاضر نشد با او به مزار
برگردد چون میدانس��ت مورد غضب زمان واقع میشود و دیگر
(*) از انبوه ترانهها و ش��عرهای بیمحتوا ،کوچهای« ،انتقادی»
زنده نمیماند .وحید ش��یرازه زندگی چند ساله این زوج مظلوم را
و سکسی حامد تنها آخرین اظهار نظرش بر ضد رژیم ددمنش والیت فقیه
با چند طفل بجامانده از آنان ناجوانمردانه شکس��ت .سرانجام زمان،
تحسین برانگیز است (گر بیایم به پیشت ای رهبر/تف نمایم به ریشت ای
کریمه را در منطقه حیاتآباد پش��اور ترور کرد .دیری نگذش��ته
رهبر) { ٣۰سنبله  ۱٣۹۲صفحه فیسبوک رسمی حامد} مشروط بر اینکه
بود که پس��ران قابله پروین انتقام خواهر ش��انرا گرفتند و زمان را
اوال صادقانه و تهی از ش��رافت نباش��د ثانیا افش��اگر و ضد عطا محمدها،
توس��ط دو طالب در درون دواخانهاش به کام مرگ فرس��تادند و
محققه��ا ،س��رور دانشها ،قس��یم فهیمه��ا ،کاظم کاظمیه��ا ،ابوطالب
فرزند بزرگش را ش��دیدا زخمی نمودند .چند کودک بجامانده از
مظفریه��ا ،رهنورد زریابها ،پرتو نادریها و قمبر علی تابشها باش��د؛
آنان روزگار س��ختی را در وحشتکده مزار تحت امارات جهادی و
در غیر آن به توتی نمیارزد.
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طالبی سپری کردند و تا امروز رنج مضاعف از نبود والدین و نیش
روزگار بر فس��اد فریب خورده مادر را از جانب زبانش��ناس «در
دری» با شرمندگی میکشند.
حال از ش��ما خواهران «جمعیت انقالبی زنان افغانس��تان»
میپرسم :درست است در زمانی که مدال وزیر اکبر خان را کرزی
بپاس اش��غال کشور و کش��تار بیرحم مردم بیپناه ما توسط اردوی
وحش��ی و غارتگر امریکا به س��ینه بوش میزند تا بیشتر بم ببارد،
نادی��ده گرفت یعنی کمتر محکوم کرد و نس��بت به نوکران قلمی
رژیم بهای اندک داد؟ در ش��رایطی که پیم��ان بندگی  ٣۰میلیون
انسان را شرفباختگانی چون اس��پنتا مینویسند و شاهشجاع ثالث با
قلم اس��تقالل امانی امضا میکند؛ عطا محمدها ،محققها ،دوستمها،
امراهلل صالحها ،عبداهللها ،زلمی رسولها ،اشرف غنیها ،جاللیها،
زلمی خلیلزادها و قاتالن دیگر در دو قدمی رییسجمهور شدن اند؛
پرداختن به ش��عر ،طنز ،نقد و بحثهای ادبی اراذل فرهنگی چون
وارس��ته به معنی توصیف برگ زرد درختان فرس��وده نیست؟ در
عص��ری که «هبل بجای خدا تکیه میزند» س��تایش و عروج جالد
تا سطح قهرمان ملی و قهرمان صلح شدن گوشهی تقویمم را مکدر
میسازد ،فقر ،بدامنی ،اختطاف ،ترور ،تجاوز به ناموس دخترکان
معص��وم ،بیدرمانی و بیکاری مرگ آفرین هس��تی مردمم را برباد
میدهد و همه س��عی ش��ان فقط ب��رای زنده ماندن با آبرو اس��ت؛
تمرکز نیرو در افش��ا و راندن دشمن از جبهه فرهنگ ولو سودمند
سودمند باشد ،عمده و اساس هس��ت؟ جواب شما یقینا نخیر است
چون میفهمم درین راه بیش��ترین قربان��ی را دادهاید و تا هنوز در
کس��ب آزادی ،دموکراسی ،عدالت اجتماعی و سکیوالریزم درین
ماتمکده استوارانه میرزمید.
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قصد مقایس��ه شما و چه را با وارستهها هم ندارم .درهای از
خون مبارزان سربدار شما را از دلقکان انجمنی انفصال میدهد .شما
هم خوب میدانید که چهگوارا از بنیاد با ایدیولوژی وارستهها در
تضاد است .او در برابر استبداد شجاعانه ایستاد و چهره آدمخواری
امریکا و متحدینش را در قلب دیپلوماس��ی غرب مقر سازمان ملل
دور ریخت و جهان را به مبارزه علیه ایلغارگریهای لجامگس��یخته
امریکا دعوت کرد .حاالنکه وارس��ته ب��رای برقررای صلح همپای
دفت��ر یوناما در کابل پوقانههای رنگه به هوا فرس��تاد ،با جمعی از
دوستان صلحجویش سیگار دود کرد و از پوشیدن لباس و کاله چه
کیف انجمنانه برد .براستی چه کجا و وارسته ،قسیم اخگر ،زهرای
موس��وی و چند «روش��نفکر» مفلوک دینی مرتج��ع دیگر کجا.
صرفنظر از دیدگاه سیاس��ی این جمع نابکار تنها کافیس��ت وارسته
و زهرا موس��وی را معیار س��نجش اخالق آنان قرار دهید تا به کنه
شخصیت ادبای انقالبی انجمن قلم پی برید.
ب��ه عن��وان آخرین س��خن ب��ر همه ره��روان انجم��ن قلم
وبخصوص وارسته توصیه میکنم که بازی با انقالب ،چه و مبارزه
را به س��خره نگیرند زیرا به هیچ صورت از عظمت و ش��کوه آنان
پش��یزی نمیکاهد برخالف ماس��ک حرامزادگی و ماهیت لئیم و
پلشت خود شان نزد آزادیخواهان و مردم تشنه استقالل ما پاره شده
و آفتابی میگردد .بهتر اس��ت بجای شوخیهای تلخ با خون پاک
چریک فدایی خلقهای جهان تحت س��تم و خودنماییهای پوک،
بیمورد و غربپس��ندتان با اف��کار مبارزاتی چه خود را بیارایید و
بج��ای پوقانه ،س��یگار و کاله؛ تفنگش را برداری��د و با قاتالن چه
که هم اکنون مالک و حاکم کش��ورت هس��تند و شب و روز خون
میریزند؛ بیباکانه برخیزید و برزمید◊.
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پایگاههای امریکا ملجاء و...
بدل کرد .و البته دیدیم که سرانجام تودهها تاب نیاورده و با طغیان
دورانساز خود تا کنون دو میهنفروش امریکاپرست را به چتلدانی
تاریخ ش��وت کردهاند .قیامهای قهرمانهی مردم عرب قبل از همه
بیان ش��کوهمند به ج��ان آمدن و بیزاری آن��ان از امریکا و پادوان
حاکمش در مصر و تونس و بحرین و ...میباش��د« .کارشناس��ان»
سرکاری و زبان بمزد وطنی که از قبول این حقیقت وحشت دارند
و در هم��ان خواب قدیم خود غرق اند ،با چش��مپارگی رذیالنهای
برای مردم افغانس��تان اس��تقبال از زبونی و ذلتی را تجویز میکنند
که مردم بس��یاری از کش��ورهای عرب با نثار خونش��ان علیه آن
برخاس��تهاند! آنان در گوش مردم ما نغمهی زیباییهای پایگاههای
امری��کا و ثبات رژیم خون و خیانت س��یافها و فهیمها و خلیلیها
و محققه��ا و محس��نیها و قانونیها و گلبدینها و اس��ماعیلها و
ربانیها و جمعه همدردها و امین فاطمیها و ازین قبیل میهنفروشان
جنایتکار به سرکردگی کرزی را میسرایند! اگر امریکا و اسراییل
و متحدان در صدد ملوث س��اختن و ت��اراج انقالبهای جاری در
کش��ورهای عربی برآین��د -که میبرآیند -مطلقا روش��نفکران و
سیاستمدارانی از قماش «کارشناسان» فرومایهی وطنی ما را به کار
خواهند انداخت.

و راس�تی ش�ما آقایان ظریف ،ودیر صافی،
هیگل س�لیمانخیل ،جعفر رس�ولی ،هادی خالد
و ...آس�انتر از حاکم�ان باال حاضری�د در ازای
پول و تعمی�ر ،مادرتان را به امری�کا عرضه کنید؟
جای قیل و قال نیست .پذیرش و توجیه پایگاههای
امریکا در کش�ور دقیقا توجیه مادرفروش�ی است.
کش�وری عقبمانده که امری�کا در آن پایگاههای
نظامی داشته باش�د ،به هیچوجه نمیتواند دارای
حق حاکمیت ملی و استقالل و بالنتیجه دموکراسی
و آزادی باش�د؛ هرگز نمیتواند وضع�ی بهتر از
عربستان داشته باشد.
هدف اصلی امریکا در تجاوز به افغانس��تان زیر نام «جنگ
علی��ه تروری��زم» ایجاد پایگاهها برای تحکیم س��لطهی سیاس��ی و
اقتص��ادی در منطقه و جهان بوده و الزمهاش نصب دولتی دس��ت
نش��انده متشکل از انواع س��ردژخیمان دینی و غیردینی که هرقدر
مایل ان��د به جنایتکاری و خیانتکاری و چپاول و بیناموس��ی علیه
مردم افغانس��تان و تمس��خر ارزشهای دموکراس��ی و حقوق بشر
و حقوق زنان مش��غول باش��ند به ش��رطی که پایگاههای نظامی را
موضوعی مقدس و بیچون و چرا بدانند.
امری��کا اول که س��ر و ص��دای «خ��روج» نیروهایش از
افغانس��تان را راهانداخ��ت -که غی��ر از عوام س��ادهدل و نوکران
«سیآیای» هیچ احمقی آنرا قبول نمی کرد -در واقع میخواست
زی��ر این پردهی دودی ،ایجاد پایگاهه��ا را با مهر و امضای دولت
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پوشالیاش «نهادینه» سازد .و اینست که روشنفکران «کارشناس»
را فرا میخواند تا پایگاهها را نه نافی بلکه «حافظ» استقالل وانمود
کرده و «فواید» چندجانبه آنها را برشمارند.
جعفر رس��ولی ش��یطانیتر از همتاهایش در دفاع از مقاصد
شوم امریکا در افغانستان استدالل میکند:
«کس��انی که تاریخ را خواندهان��د واقعیت تلخ را
همیش��ه میفهمد که اینجا نظامهای سیاسی دیر زمانی
نمانده و نظامها یکی پی دیگری س��رنگون ش��دند و
یک دلیل بیثباتی و پس��ماندگی همین است .وجود
چند پای��گاه نظامی امری��کا برای م��دت طوالنی در
افغانس��تان اولین تاثیری که دارد این اس��ت که کسی
دیگر در پی س��رنگون کردن نظام سیاس��ی از طریق
کودتا برنمیآید و این تجربه در کش��ورهای دیگری
در ترکی��ه ،در آلمان ،در جاپ��ان ،در جاهای دیگری
ه��م وجود داش��ته و حتی ش��وروی هم توانس��ت در
اروپای ش��رقی بعضی از نظامه��ا را در آنجاهایی که
پایگاه داش��ت مانع ساقط شدن آنها ش��ود ....و این
خود باعث خواهد ش��د که سرمایهداران چه داخلی و
چه خارجی تشویق به سرمایهگذاری شوند و زندگی
مردم و کسب و کار رونق پیدا کند».
این ،منطق صرفا یک کارگزار «سیآیای» بوده میتواند.
آیا دولتی که بخواهد از شر سقوط در اثر کودتا در امان باشد باید
به امریکا پایگاههای نظامی پیش��کش کند؟ جواب جعفر رس��ولی
مثبت اس��ت .اما او نمیداند که یکچنان دولتی ،دستنشانده ،ضد
ملی ،مرتجع ،بدون پش��تگاه مردمی ،ضد دموکراتیک و س��تمگر
مذهب��ی یا غیرمذهبی خواهد بود مثل دولتهای پرچمی و خلقی،
دولت خون و خیانت جهادی و دولت مافیایی کرزی یا کشورهای
عربی؟ واقعیت اینس��ت ک��ه دولتهای فوق بیش��تر از آن که از
کودتا بترسند (در شرایط وجود پایگاهها پشت هر کودتایی دست
مرئی یا نامرئی امریکا خواهد بود) از ش��ورش مردم میترسند ،از
آن میترس��ند که مثال در افغانس��تان بالخیز ،مردم به جان آمده از
این همه خیانت و تبهکاری و فس��اد و بیبازخواس��تی و بیشرافتی،
بر کاخهای سرجنایتس��االران بهمنآس��ا ی��ورش برند .در جریان
همین گونه ش��ورشها و به زعم جعفر رسولی «کودتا»هاست که
پایگاههای نظامی امریکا (در صورت��ی که قربانی کردن عواملش
مطرح نباش��د) به یاری خاین��ان جانی خواهد ش��تافت .و به همین
س��بب اس��ت ،چه روش��نفکران انقیادطلب بخواهند چه نخواهند،
آماج مبارزه مردم ما در آینده ،پایگاههای امریکا و خوش��داران و
پاسداران رنگارنگ بومی آنها خواهد بود.
عالوتا «مغز» جنایتکاران و نوکران «سیآیای» با وصف
«تاری��خ خواندن» از یاد برده که هم��ان ترکیهی عزیزش( )١الاقل
چهار کودت��ای نظامی جهت تامین «ثبات» مطل��وب برای امریکا
و اسراییل و ستمگران و فاشیستهای ترکیه را شاهد بوده است!
هکذا چنانچه گفتیم اگر وجود پایگاههای نظامی امریکا در
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ترکیه ،آلمان ،جاپان و کش��ورهای دیگ��ر تکیهگاه و آغوش گرم
دولتمداران به شمار میروند ،برای اکثریت مردم آنها لکه و نشان
()٢
وابستگی و فقدان استقالل کامل شان محسوب میشوند.
مردم کشورهای مذکور خالف موعظههای وطنفروشانهی
رس��ولی ،هادی خالد ،ودیر صافی و ...از حض��ور نظامیان امریکا
احساس سرافکندگی و درد میکنند .آنان از مطالعه و تجربه تاریخ
خود در قدم نخس��ت این «واقعیت تل��خ» را فهمیدهاند که نظامیان
امریکا به زور در س��رزمینهای شان مس��تقر شده و هرگاه و بیگاه
خبر توهینها ،زورگوییها و تجاوز آنان به زنان و فرزندانش��ان
قلب شان را زخم میزند .از اینرو در آن کشورها و مشخصا جاپان
و آلمان حرکتهای بیشمار تودهای برضد پایگاههای نظامی امریکا
رخ داده اس��ت و حتی سازمانهای مس��لح عرض وجود کرده بود
که آماج اصلی آنها را پایگاهها و منافع امریکا تشکیل میداد .در
آن هنگام اگر سازمانهای مذکوراین «کارشناسان» مزدور را گیر
میآوردن��د بیگمان برآنان منحیث مدافعان اس��تعمار و امپریالیزم
رحم نمیکردند.
از ترکیه غیر از مبارزه مسلحانه در مناطق کردنشین ،غرش
جنبشهای وسیع تودهای علیه دولت فاشیستی و نفوذ و پایگاههای
امریکا به گوش میرس��د .یعنی در این کشورها هرچند پیشرفتگی
به اوج برس��د و از «بیثباتی» خبری نباش��د ،مردم از مبارزه برای
برچیدن پایگاهه��ای نظامی امریکا از پا نخواهند نشس��ت .این آن
صفحهای از تاریخ است که جعفر رسولیها از دیدن و درکاش به
لرزه میافتند؛ جعفر رسولیها نمی خواهند آرامش ظاهری در این
کشورها را آرامش پیش از توفان بنیادکن دریابند.
وجود پایگاههای نظامی شوروی از نقاط ضعف کشورهای
اروپای ش��رقی حس��اب میش��د و به این دلیل اقمار ش��وروی نام
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داش��تند .تا زمانی که نفوذ نظامی ش��وروی بر کیوبا سایهانداخته
بود ،اس��تقالل این کش��ور مخدوش و معیوب ب��ود اما پس از دور
شدن آن س��ایه ،ایستادگی کیوبا جهت حراس��ت از استقاللاش با
تحمل دشواریهای عظیم و در برابر تهدیدات و محاصرهی الینقطع
امریکا ،تحس��ین جهانیان را برانگیخته است .اگر دولت کیوبا طبق
اندرزهای رس��ولی و هادی خالد و رحیم وردک و ظریف نظر و...
رفتار کند باید اجازه دهد امریکا پایگاههایی در کیوبا داش��ته باشد
تا هم «کالن کالن» پول بگیرد و هم صاحب پل و س��رک ش��ود!
ول��ی برعکس اینانی که پروژهی تس��لیم مردم ما به امریکا را پیش
میبرند ،مردم کیوبا با هر س��ختی میس��ازند تا استقالل شان برباد
نرود .آنان مثل مردم اغلب کش��ورها به هیچ قیمتی حاضر نیس��تند
غرورشان را در ازای «کته کته طلب» از امریکا بفروشند.
جالب اس��ت که تا دیروز قبلهه��ای فکری و ایدئولوژیک
جعفر رسولی و شرکا ،کشورهای اروپای شرقی را با هرچه لعنت و
تحقیر و تقبیح که در چنته داش��تند به عنوان مستعمرههای شوروی
میشناختند اما حاال وجود پایگاههای شوروی در آنها را پدیدهای
مشکلگشا میخوانند!
و مادام ک��ه بیعاری با بیعزتی و تس��لیمطلبی درآمیزد،
ایجاد پایگاههای امریکا از ملزومات سرمایهگذاری و «رونق کسب
و کار» تشخیص میشود!
کس��ی که وطن و مردمش را دوست داشته و نافش با ناف
امریکا و هیچ قدرت دیگری تنیده نباش��د ،هر «سرمایهگذاری» و
هر «رونق کسب و کار»ی را که در پناه پایگاههای نظامی خارجی
حاصل آید ،دل خوشکنک ارزیابی نکرده و با نفرت و قاطعیت آن
()٣
را رد میکند .اما برای جعفر رس��ولیها که مانند ولی کرزیها
چوکیدار جانفدای مناف��ع امریکا اند« ،رونق» اقتصادی زیر چتر
پایگاهه��ای امریکایی کمال آرزوس��ت .این
«رون��ق» در دوران محمد رضاش��اه در ایران
وجود داش��ت ولی مردم آزادیخواه ایران به
آن «رونق» اس��ارتبار تف کرده و با انقالب
خ��ود «شاهنش��اه» س��اواکی را ب��ا پایگاهها
وحافظان امریکای��یاش یکجا از ایران راندند
تا ب��ه آزادی واقع��ی سیاس��ی و اقتصادی و
«رونق کس��ب و کار» ب��دون مداخله امریکا
دست یابند .خیانت بنیادگرایان به سرکردگی
خمینی به آن انقالب بزرگ بحثی جداست.
جعفر رس��ولی در چند م��ورد دیگر
هم ب��ه دف��اع از پایگاهها داد س��خن میدهد.
به عقیده او م��ردم ما نباید نگران باش��ند که
وجود پایگاهها به دین ش��ان آسیب میرساند
و کشورهایی را به رخ میکشد که پایگاههای
امریکا در آنها لطمهای به مس��لمانی شان نزده
است:

قربانیان قتل عام نیروهای امریکایی در قریه نرنج کنر

«امری��کا از روزی که به عربس��تان
آمد آیا مردم عربستان بیدین شده؟ این
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واقعی��ت را هیچکس نه نوش��ته و هیچ روزنامهنگاری
و ژورنالیس��ت گزارش نکرده که بیدینی در ترکیه،
و در کوی��ت ،و در عراق و درعربس��تان کش��ورهای
اس�لامی و حتی پاکس��تان که ش��صت س��ال از عمر
پاکستان میگذرد نزدیکترین متحد امریکا در میان
کشورهای اسالمی بوده».

بنیادگرای��ش حتیالمق��دور عناصر ملی و دموک��رات در جنبش
مقاوم��ت را از بین برد تا دندان عفریتهای بنیادگرایش بر فرق و
گردهی جنبش هرچه عمیقتر فرو رود.
تالش شما آقای جعفر رسولی برای کتمان این واقعیت تلخ
و رنجبار تاریخی بیهوده اس��ت زیرا ش��ریل بینارد از شاه مهرههای
دولت امریکا و خانم زلمی خلیلزاد معترف است:

جن��اب رس��ولی ،این که وج��ود پایگاهه��ای امریکا خدا
نکرده مروج بیدینی در افغانستان شود از «نگرانی»های تصنعی و
متظاهرانه جنایتساالران بنیادگراست و نه مردم .اکثریت مردم ما
به تجربه دریافتهاند که حتی روسهای «کمونیس��ت» و «بیدین»،
کاری به اس�لام نداشتند چه رسد به امریکا که سرانش مخصوصا از
ریگان به اینس��و در دینمداری دس��ت کمی از سیاف و گلبدین و
مالعمر و عبداهلل و خلیلی و قانونی و غیره اجیران «رنجیده» و غیر
رنجیده «سیآیای» نداش��تهاند .در دوران پوشالیان آنقدر مسجد
اعمار گردید که در هی��چ دورهای نگردیده بود و چنانچه آخرین
مالک نجیب ،گورباچف ذلت را به جایی رس��اند که ضحاکی چون
خمینی او را به اسالم دعوت کرد ،نجیب هم آنقدر پیشانی بر زمین
س��ایید و نمازگزارد که هیچ حاکم جنایت��کار و عوامفریب دیگر
تاریخ ما به آن توس��ل نجس��ته بود .ولی عبث بود واین ش��یادیها
نتوانس��تند دستهای پرخون و بسته به زنجیر غالمی روسهایش را
از دیدهها پنهان سازند.
ب��ه همین ترتیب امریکا نه از نظر بینش رس��می و نه از نظر
سیاسی کاری به اسالم و مسلمانی مردم ما نداشته و نخواهد داشت.
امریکا کماکان اسالم را در مبارزه علیه جنبشها و دولتهای چپ،
سکیوالر و استقاللطلب متحد به فرمانش میبیند .شعار امریکا این
بوده و است« :با اسالم علیه چپ و سکیوالریزم و آزادیخواهی»(.)٤
امری��کا ب��ه ج��ای ترویج اف��کار ضد اس�لام و ضد دی��ن ،مروج
خس��تگیناپذیر دین و عرفان و افیون و خرافاتگرایی و سیاست
گری��زی و تقدیس وض��ع موجود را -البته هم��ه را عموما زیر نام
«دموکراسی» -مصلحت دانسته و میداند .امروز سرسپردهترین و
وفادارترین رژیمها در دنیا به دولت امریکا رژیمهای اس�لامی اند؛
در جریان جنگ سرد« ،سیآیای» میلیونها جلد قرآن را با چاپ
نفیس در کش��ورهای مس��لمان و منجمله جمهوریتهای ش��وروی
س��ابق پخش کرد؛ امریکا و متحدان خواستند تا خمینی با خیانت به
انقالب دموکراتیک ایران ،اس��تبداد خونریز کم مانندش را مستقر
س��ازد؛ این «س��یآیای» بود کههارترین و بیمارترین گروههای
اس�لامی را در افغانس��تان کمک کرد و به قدرت رس��انید و سپس
که آنها را ناکارآمد دید ،طالبان را بر سرانگش��تانش نشاند و وقتی
این نوکرانش هم کاغذ تشنابش شد ،مجددا جنایتساالران جهادی
را در بغل فش��رد .اگر امریکا احزاب جنایتکار بنیادگرا را احزابی
تشخیص میداد که خواستار استقالل و دموکراسی برای افغانستان
اند ،نه فقط کمک به آنها را جرم میش��مرد بلکه با توس��ل به هر
وسیلهای مانع رش��د و بخصوص اعمال سرکردگی آنها بر جنبش
مقاوم��ت ضد روس��ی میگردید .بر پایه همین سیاس��ت خاینانه و
جنایتکارانه بود که با اتکا بر «آیاسآی» و س��گهای ش��کاری

«چرا در افغانستان رهبران میانهروی وجود ندارند؟
بخاطری که ما به تندروان اجازه دادیم که سالها همۀ
آنان را به قتل برسانند و نابود کنند .آنان هزاران چپ
و میانهرو را کشتند و ما به آنان اجازه آنرا دادیم .تمام
اینان در دهه هشتاد و بعد از آن نابود شدند».
در کش��ورهای مطلوب «کارش��ناس» رس��ولی نیز امریکا
حامی گروههایی است که بیشتر از بقیه برای اسالم یخن میدرند و
صیان��ت آن را بدون حمایت امریکا ناممکن میدانند .اتفاقا کویت
و عراق نمونههای تپیک کشورهایی اند که پایگاههای امریکا پشت
فاسدترین و وطنفروشترین افراد و احزاب آنها ایستادهاند.
آقای رسولی در آنجایی که میفرماید «افغانستان امروز با
افغانستان بیست س��ال پیش قابل مقایسه نیست (زیرا) دستاوردهای
کالن داشته» ،دروغ شاخدار امریکا پسندی تحویل میدهد .گوش
دادن فقط به شکایتهای جس��ته و گریختهی مردم از ورای همین
«رادیو آزادی» کافیست که به این دروغ مسخره و سخیف پی برد.
یک آگاهی مهم که اکثریت مردم ما به آن دست یافتهاند عبارتست
از اینکه تجاوزکاران چه روس��ی چه امریکایی ،احمق نبودهاند که
به دین و دینداری ش��ان دس��ت درازی کنند .تجاوزکاران از آنان
اطاعت و رضایت و تسلیم و وطنفروشی میخواستند نه رها کردن
دین ش��ان .این را رسولی میداند ولی بنابر وظیفهی پیوسته دمساز
ب��ودن با مناف��ع و نیات امریکا واقعیتها را میپوش��اند و تحریف
مینمای��د و نمیگوی��د که امریکا در آن کش��ورها و افغانس��تان

اسماعیل خان طی چند سال گذشته یکی از مهرههای امریکا
در افغانستان بوده است
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همدست با بنیادگرایان میخواهد مردم را مطیع و وابسته نگهداشته
و سلطهاش بر جهان را تحکیم بخشد؛ نمیگوید که سربازان امریکا
در آن کش��ورها و افغانستان به اسالم و هویت ملی مردم نمیتازند
بلکه خانههای فقیرانه ش��انرا ویران و مردم بیگناه ومراسم عروسی
و عزاداریش��ان را بمباران و گلوله باران کرده و بر زنان ودختران
دست میبرد و از اعضای بدن شان کلکسیون میسازند؛ نمیگوید
که امریکا با اقتصاد بازار آزاد چطور هرگونه موانع را از س��ر راه
سرمایهداران دالل وابسته به خود و متحدانش در چاپیدن وحشتناک
مردم باز نگهداشته است و....
جعفر رس��ولی با بیش��رمی عجیبی حتی از عربس��تان هم
به عنوان نمونه مشعش��ع کش��وری دارای پایگاههای امریکا تذکر
میدهد .برای کودکان نیز واضح اس��ت که اگر پایگاههای نظامی
امریکا نباشد ،خاندان خاین سلطنتی عربستان شش ماه هم در قدرت
باقی نمانده و خفتبارتر از بن علی و حسنی مبارک و قذافی باد هوا
خواهد ش��د .آیا در آن روز فرخنده جعفر رسولیها و نظایرش به
خاطر آن همه دروغها و تحریفها و س��تودن و س��فیدهمالی روی
پرلکهی جنایت امریکا ،از مردم ما عذر خواهند خواست؟ نه ،اینان
به احتمال ضعیف زمانی به اش��تباه و سرشت میهنفروشانهی موضع
خود اعتراف خواهند نمود که س��ربازی امریکایی به عصمت زن و
فرزند شان تجاوز کند.

درس�ت اس�ت که امریکا از لحاظ اجتماعی
بر تبهکاران جه�ادی و پرچمی و خلق�ی به مثابه
تکیهگاه اجتماعیاش س�رمایهگذاری کرده است.
ام�ا این تکی�هگاه ب�دون خری�دن بخشهایی از
روشنفکران ،ناقص و شکننده میبود ،تنهی جالدی
تشنه به خون میبود بدون سر .س��وراخ دیگری که در

پیشانی روش��نفکران خادم امریکا خودنمایی دارد عبارتست است
از به گردن داش��تن زنجیر جنایتساالران بس��ان سگهای رام ولو
هم گاهگاهی در انتقاد از صاحبانشان بجفند .از این جاست اهمیت
تعیینکننده افش��ای روشنفکران ش��رفباخته در کنار افشای مالکان
خارجی و داخلی آنان.
در پایان بد نیس��ت خوانن��دگان بدانند ک��ه در صحبتها
پیرامون پایگاههای امریکا ،آوازی از سرجنایتساالر اسماعیل هم
بلند ش��د که گویا از رحیم وردک «بشدت» انتقاد کرده و از وی
خواسته اظهاراتش را پس بگیرد!
بلی ،فاحشه به فاحشه میگوید بشرم!
آیا این سرجنایتس��االر به راستی تصور میکند مردم در
حدی گیج و بیشعور اند که او و تاریخ پرخون و خیانت و فسادش
را از ی��اد بردهاند؟ از یاد بردهاند که او با «معاینه بکارت» دختران
هرات مرتکب بیناموس��انهترین تحقیر و توهین نوع طالبان نسبت
به دختران عفیف و ش��رافتمند آن والیت شده است؟ که چگونه به
زور واواک ای��ران از چنگال طالبان بیرون آورده ش��د؟ که صدها
میلیون دالر از عواید بندر اس�لام قلعه و ...را دزدیده اس��ت؟ که
چندی پیش بوی مداخله رسوای مستندش در مضحکه انتخابات در
عال��م پیچید؟ که هزار بار هم اگ��ر علیه امریکا هیت و هوت کند،
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بازهم دم دوس��تیاش با امریکا و شخص رامس��فیلد از زیر ریشش
پیداست؟
به همان اندازه که دفاع از پایگاههای امریکا از سوی رسولی
و صافی و خالد و کلیه روشنفکران و سیاستمدارانی که بدون اتکا
به امریکا برای خود آیندهای نمی بینند ،نفرتانگیز است« ،انتقاد»
از آن از سوی اسماعیلها نیز منزجرکننده و عقآور میباشد.

«مخالف�ت» علیه اش�غال امری�کا و منجمله
پایگاههایش توسط افراد و نیروهایی که داغ خیانت
جه�ادی و طالبی را در جبی�ن دارند ،عوامفریبی
رذیالن�های بیش نیس�ت .مب�ارزه علی�ه امریکا و
پایگاههایش فقط زمان�ی معنا یافته میتواند که با
خواست آزادی و دموکراس�ی عجین گردد .مبارزه
تروریس��تانی از جنس طالبان با امریکا ،به منظور س��هم داش��تن در
ق��درت ،به قرون وس��طا بردن افغانس��تان و ادای دین به مخدومان
پاکستانی و عرب شان است .ادعای مبارزه استقاللطلبانه بدون باور
راس��خ به دموکراسی ،ادعایی کذایی و در تحلیل نهایی در خدمت
این و آن قدرت جهانی یا منطقهای خواهد بود .افش��ای بیوقفهی
روشنفکران دالل امریکا و جنایتساالران جزء الینفک پیکار برای
استقالل ،آزادی و دموکراسی و بردن آگاهی بین مردم میباشد◊.

یادداشتها:

( )١رژیم ترکیه و حتی صدراعظم اردوغان که دس��تهایش به
خون آزادیخواهان ترکیه و مردم کردستان آغشته است رژیم و زمامدار
ش��دیدا دلخواه آقای ظریف نظر هم است که در آوردن نمونه از هر دو
استفاده میکند که اگر بنابر ترکمن زبانی وی باشد خوبست این گرایش
ارتجاعی قومپرس��تانهی خجالتبار را به خاینانی چون دوس��تم بگذارد که
بهتر از عهدهاش برآمده خواهد توانست.
( )٢در آخرین انتخابات جاپان حزب دموکرات که وعده داده
بود با به قدرت رسیدن پایگاههای امریکایی را رخصت میکند ،بیشترین
رای را آورد و به قدرت رس��ید ،اما صدراعظمش بعد از چند ماه با گریه
اس��تعفا داد و معذرت خواس��ت که با وصف وعده نتوانست پایگاهها را
برچیند.
در اپریل  ٢٠١٠صد هزار نفر در شهر اوکیناوای جاپان تظاهرات
کرده و از دولت این کشور خواستند پایگاه نظامی امریکا مستقر در این
جزیره را تعطیل کند.
ولی ش��ک نداریم که رس��ولیها و نظرها و خالده��ا و ...که از
توفانها در کش��ورهای عرب خجالت نمیکشند ،این تازهترین مثالها را
هم به سبک وحید عمر و دیگر جاسوس بچههای سخنگوی کرزی تفسیر
و تردید خواهند کرد.
( )٣محترم ولی ک��رزی برادر حامد کرزی غیورانه ابراز نموده
که کمک به امریکاییان را «وظیفه افغانیاش میداند!»
( )٤در ای��ن زمینه در ش��مارههای گذش��ته «پیام زن» نس��بتا به
تفصیل سخن گفتهایم.
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یعقوب ابراهیمی چرا از...
مارتینهایدگر میسر است؟
بدون سهم گرفتن در افشای صریح منابع مزدور و مماشاتگر
و س��تمهای دولت و قیماش ،یک فرد یا نشریه یا تشکل به هیچوجه
نمیتواند ادعای «پیشتاز» بودن کند.
در مقاله «روشنفکر دینی و طرح پرسش جدید» ،ابراهیمی
با خالد خس��رو بحث دارد .اگر رنگین سپنتاها ،سیما سمرها ،اعظم
دادفره��ا را روش��نفکرانی بدانیم که با غوطه خوردن در تش��ناب
دول��ت مافیایی ،بیش��تر گندیدند و ب��و گرفتند ،خالد خس��روها،
نستوه نادریها ،مهس��تا طایعها ،لطیف پدرامها ،فرشته حضرتیها،
س��خنگویان وزارتخانهها نجاست تشناب دولت پوشالی کرزی اند.
این مهرههای جوان فقط به رسوا شدن منحیث عوامل «سیآیای»
و «واواک» و خ��اد میارزن��د .جدی گرفتن آن��ان به عنوان یک
طرف بحث دوس��تانه و «اکادیمیک» ،به معنای کریدت بخش��یدن
ب��ه و ندیدن لکهی خودفروختگی آنان خواهد بود .ابراز نظر خالد
خس��رو در باره چهگوارا در «کابل پرس» ،به تنهایی کافیس��ت تا
به ماهیت او به مثابه یک روش��نفکر پادو امریکا و مافیای مس��لط
پ��ی برد .میتوان به این دس��ته چوچهجاسوس��ان اعتنایی ننمود و
در ع��وض ،چهره واقعی رهن��ورد زریابها ،واص��ف باختریها،
اکرم عثمانها ،اس��حق نگارگرها ،عبدالکریم سروشها( )٣و نظایر
ش��ان را برمال نمود که مراد و معلم خالد خسروها ،لطیف پدرامها،
()٤
سیاهسنگها و سایر پادوان تبهکاران مذهبی بحساب میروند.
ابراهیمی باید نش��ان م��یداد که روش��نفکران دینی چون
ب��ا بنیادگرایان از لح��اظ ایدئولوژیک خطکش��ی ننموده و مدافع
سیکوالریزم نیس��تند ،در آخرین تحلیل در نبرد بین دموکراسی و
تئوکراسی ،جانب س��یافها ،ربانیها ،عبداهللها ،فهیمها ،محققها،
محسنیها و س��ایر «برادران قیادی دینی» شان را خواهند گرفت؛
باید نش��ان میداد که حتی دینبازی لطیف پدرامها ،سیاهسنگها،
رهنورد زریابها ،ضیاء رفعت و ...بیش��تر از آن که پایه در دیانت
آنان داش��ته باش��د ،به خاطر همرنگ��ی با امریکا و رژی��م ایران و
جنایتکاران جهادی و طالبی و س��تاره ش��دن در رسانههای مافیایی
اس��ت .و بهمیـن دلیل حتی خطـرناکتر از همراهان بینقابش��ان
مثل خواجه بش��یر انصاری ،اکرام اندیش��مند ،حفیظ منصور و...
میباشند.
در مقال��ه «روش��نفکران بیتذکره ،آمات��ور ،غوغاگرا...
چرا؟»( )٥آمده است:
()۲

«ما شهروندان کشوری هستیم که لیبرال آن بی آن
که لیبرالیزم را بحیث یک اندیشه دموکراتیک جذب
کند ب��ه ظواهر آن اکتفا میورزید .مارکسیس��ت آن
بی آن که مارکس��یزم را بحیث یک روایت فلسفی-
تاریخی قرائت کرده باش��د به مثابه یک روایت مطلق
پذیرا شد .و ناسیونالیست نیز به جای جذب ناسیونالیزم
مدنی به سوی جذب تفکرات اتنیکی سرازیر شد» .
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ای��ن افاض��ات «روش��نفکرانه» ،متظاهران��ه چ��ه از یک
ایرانی یا افغانی ،منزجرکننده اند .مش��خص نیست «دموکرات»،
«مارکسیست» ،و «ناسیونالیست» کیس��ت و کدام جریان؟ تاریخ
مبارزات مارکسیس��تها و دموکراتها و ناسیونالیستهای مترقی
ایران واال و پرش��کوه اس��ت که نمیتوان آنان را طوری باالبینانه
به «نقد» کش��ید که مستقیم یا غیر مس��تقیم ،برحق بودن خمینی و
مریدانش را نتیجه گرفت.
آق��ای ابراهیم��ی« ،لیبرال»ه��ای ش��ما کیانن��د؟
«مارکسیس��ت»های ش��ما کیانن��د؟ پرچمیه��ا و خلقیه��ا را به
«مارکسیس��ت» مس��ما مینمایید و نه به آنچه شهره جهان اند یعنی
میهنفروش��ان؟ این م��زدوران اگر به فرمایش ش��ما «مارکس��یزم
را به حیث یک روایت فلس��فی -تاریخی قرائ��ت» میکردند آیا
س��رکردگان آنان (گالبزوی ،کبیر رنجبر ،ش��هنواز تنی ،اس��داهلل
حبیب ،علومی ،کش��تمند ،الیق ،دس��تگیر پنجش��یری و )...امروز
جاسوسان «س��یآیای» یا «واواک» یا «آیاسآی» نمیشدند و
خود را زیر پای «ائتالف شمال» و طالبان نمیانداختند؟ آیا سرشت
کثیف آنان بسته به همین «قرائت» غلط شان از «مارکسیزم» بود و
()٦
نه وطنفروشی ،سست عنصری و لئامت سیاسی و شخصیتیشان؟
اگر مارکسیستهای «شعلهای» هم به «قرائت» صحیحی از
مارکس��یزم دست یافته بودند ،نه توسط روسها و سگهای شان و
نه جالدان مذهبی س��ر به نیست میشدند و نه امروز در مرکز حمله
این دشمنان قرار میداشتند؟
مهمت��ر از همه ،ش��ما آق��ای ابراهیمی به عن��وان یک غیر
مارکسیس��ت یا ضد مارکسیس��ت ،از کجا میدانی��د که «قرائت»
درس��ت ازمارکسیزم چیس��ت که مثال مارکسیستهای انقالبی ضد
میهنفروش��ان اخوانی و پرچمی و خلقی به آن دس��ت نیافتند ولی
شما از آن سررشته دارید؟
«مارکسیس��ت»های پرچم��ی و خلقی ش��ما ،غالمی خود
به امریکا و س��گان «ائتالف ش��مال»اش را «بکاربرد مارکس��یزم
در اوض��اع موجود کش��ور» مینامن��د .یعنی همانط��وری که در
زمان ظاهرش��اه شعار میدادند «دین اس�لام ،قانون اساسی ،شاهی
مش��روطه» ،حاال ه��م با وقوف بر «اهمیت و س��ازندگی» وحدت
با دژخیمان «ائتالف ش��مال» ،برای «دین اس�لام ،قانون اساسی و
جمهوری اس�لامی» آن «هورا»های مش��هور را میکشند! آیا این
«قرائت» صحیح و خوشایند شما است؟
و ناسیونالیس��تهای شما کیها باش��ند؟ خاینان افغان ملتی
ب��ه رهبری داکتر انورالح��ق احدی؟ طالبان ک��رام؟ اگر به فرض
خون کثیف «ایتنیکی» در رگهای اینان جریان نمیداشت ،آنگاه
با وصف دم دراز تعلقش��ان به «س��یآیای» و «آیاسآی» آیا
«ناسیونالیزم» شان به سود وطن و مردم تیرهبخت ما میبود؟
جملههایی از «انتخاب��ات ذات ما را عریان کرد» (به جای
این که بگوید انتخابات بدذاتی و بیشرافتی و میهنفروشی حاکمان
را عریان کرد) که چنانچه از عنوانش پیداست آزاردهندهتر از بقیه
نوشتههای «عمیق» ایشان است:
«نگاه ساخت گرایانه به مسئله انتخابات نگاه گذرا
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و بی اهمیتی است .این نگرش که چه کسانی و با چه
تعلقات و خصوصیاتی پارلمان آینده را شکل خواهند
داد و تمرک��ز بی��ش از ح��د روی آن ،بحث مس��ئله
س��از (معلوم اس��ت که آقای ابراهیمی معنای کلمه
«مسئله ساز» را درست نمی فهمد) و اساسی نیست.
ما همواره فراموش میکنی��م که فرایندها و تحوالت
سیاس��ی و نتایج بدس��ت آمده از آن ،پیامد مجموعه
کنشه��ای فرهنگی جامعه و برایند قابلیتهای روانی
شهروندان آن است ،که در قالب نتایج سیاسی عریان
میش��وند .به عبارت دیگر هر نتیجه سیاسی ،چهرهی
برهن��های از مجموعه امکان��ات و قابلیتهای ذهنی و
فرهنگی یک جامعه است».
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کرد ولی این دوتایش بیادماندنیتر اند:
«ما بدون توجه به ناتوانی خود همیش��ه انگش��ت
انتق��اد را بس��وی دیگ��ران دراز کردی��م و بس��یار
بیمسئوالنه خود را تبرئه کردیم»« ،ما همیش خود ما
به نس��بت ضعف در سراپای خود و همچنان تنبلی که
همیش ما را فراگرفته ،به دیگران دست باز دادهایم تا
در تعیین سرنوشت و شکل دادن شیوهی زندهگی ما،
نقش اصلی داشته باشند».
بلی ،ای��ن امری��کا و م��زدوران وطنیاش ن��ه بلکه مردم
زجرکش��یده افغانستان بودند که نمایندگان خود را برای کنفرانس
ب��ن برگزیدند ت��ا ربانی و
س��یاف و فهی��م و عبداهلل
و قانونی و دیگ��ر جانیان
یک دولت به س��رکردگی
کرزی را تش��کیل دهند تا
بالفاصله بع��د از آن ضمن
حمای��ت از فاس��دترین
دول��ت تاری��خ ،م��دام بر
سرشان بم ریخته و خون و
هستی فقیرانهیشان را دود
کند!
و چن��د جمله وی
را ب��ه خاط��ر عجیبتر و
باورنکردنیت��ر ب��ودن آن
ببینیم اما بدون شرح زیاد:

«هستند کسانی نظیر میر حسین
مهدوی و شکیب ایثار و امثال
آنان که وقتی کوچکترین فشاری
بر آنها وارد گردید ،عاجل عرصه
مطبوعات را ترک گفته
به خارج از افغانستان پناهنده
شدند .این دستاوردیست برای
بنیادگرایان در افغانستان (و از
طرفی متاسفانه خاموش هم
ماندند ــ دویچه وله)
بله کامال ً خاموش شدند».

اگر با اج��ازه این
گفت��ار ظاه��را «عمیق» و
«فیلسوفانه»تان را به زبان
س��اده و عامهفه��م ترجمه
کنیم ،میشود:
گپ زدن از سیاف،
قانونی ،محق��ق ،گذر ،مال
عزت ،عالمی بلخی ،ظاهر
قدیر ،انجنیر غفار ،عرفانی،
الماس و ...اساس��ی نیست؛
اساسی دیدن «قابلیتهای
ذهن��ی و فرهنگ��ی» کل
مردم افغانستان است یعنی
درو چیزی که مردم خود
کاشته بودند؛ یعنی درست
هم��ان منط��ق اس��تعماری
«در برخ��ورد با
«رادی��و آزادی» که «از
مسئله “نس��لها” و
ماست که بر ماست»! یعنی
باز ش��ناخت “نسل
نه گناه اش��غالگران است و
پسین” در افغانستان،
نه دول��ت محترم و بلکه از
بطور مشخص وجه
کوزه همان برون تراود که
سیاس��ی و جامع��ه
در اوست ،از «قابلیتهای
ش��ناختی مقولهه��ا
ذهنی و فرهنگ��ی» مردم
ب��رای م��ن قاب��ل
انتظ��اری بیش��تر از ای��ن
(مصاحبه ابراهیمی با دویچه وله) بحث ان��د ،تا وجوه
نمیرفت .با عزیمت از این
“معن��ا شناس��انه” و
منطق اس��تعماری چه آقای
“ژنتیک��ی” مس��ئل.
ابراهیمی خود به آن آگاه
زیرا یافتها و مفاهیم س��نتی از نسل ،که بیشتر بار بسیار
طناب
به
سرشان
باید
که
آنانی
که
گرفت
باشد نباشد میتوان نتیجه
“س��اده”ی زیست شناسانه و معنا شناسانه دارد ،و غالبا
دار برود نه خاینان «منتخب» در مفتضحترین انتخابات روی زمین،
در گفتگوهای امروزی کاربردش را از دس��ت داده،
ن��ه فضل احمد معنوی و ضیا رفعت و س��ایر اراذل رژیم پوش��الی
دیگ��ر نمیتواند ،قادر به ارایه چش��مانداز روش��ن و
کرزی بلکه باید مردم افغانس��تان باشد که چرا دارای «قابلیتهای
مش��خص ازین مقوله در یک فرایند گفتمانی باشد”.
ذهن��ی و فرهنگی» و «روانی» نا هنج��ار بودند! آقای ابراهیمی از
(شک داریم که آقای ابراهیمی این عبارتش را معنا
اینگونه حکمهای استعمارپسند فراوان دارد که همه را نمیشود نقل
بتواند).
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«آنچ��ه جوه��ر کار اصالحطلب��ی مدرن اس��ت،
اهداف و خواس��تهای دموکراتیک و مترقی اند که
در چارچوب یک فرایند تحول طلبانه دنبال میشوند».
«فکر کن��م که نقد دقی��ق از اواضاع پریش��ان ما
پیشش��رط تمام تصمیمگیریهاییست که بعدها برای
بیرون رفت ازی��ن بحران روی آن ح��رف میزنیم».
(نق��د اوضاع با امی��د به اصالح رژی��م مافیایی در
تحلیل نهایی گمراه ساختن تودهها و خامخیالیای
بیش نیست).
«روش��نفکران ،منتقدان و مخالفان سیاس��ی رژیم
در حال حاضر در کش��ور ما ،به نس��بت نا معین بودن
پایگاهها و مواضع دچار آشفته انگاری و گزافهگویی
ش��دهاند ،اما این هم��ه نیروها باید قابلیت س��امانمند
شدن و انسجام را بیابند ،که ایجاد چنین قابلیتی بدون
بمیان آم��دن گفتمانهای فراگیر پیرامون رس��یدن به
یک رهیافت خردمندانه و زمانمند ممکن نیس��ت( .به
وسیله شما باید «سامانمند» شوند؟ گفتمان با کی؟
با مثال لطیف پدرام یا «دکتر» سمیع حامد یا فرشته
حضرتی که وقاحت را در س��طح س��تایش از فهیم
رسانیده؟)
«خیزهای بلند با پاهای زخمی از جانب دولتمردان
(آقای ابراهیمی باید رعایت قیادی آنان را کرده و
مینوش��تید «دولتمردان محترم و محبوب») ما که
جز جا خوردن ،چش��م انداز دیگری در پیشرو ندارد
خیلی ساختهگی ،سطحی و ذوق زده به نظر میرسد».
(مطمئن هس��تید ک��ه «دولتم��ردان» نازنین از آن
جنس اند که به این اندرزهای خالصانه شما التفات
خواهند ورزید؟)
«یکی از زعمای پیشین افغانستان  -ببرک کارمل-
که به باوری در وقت خودش عطش فروزانی ،بیش��تر
از بسیاریها به س��تونهای اتکای بیرونی داشت( ».و
شما این باور را در مورد «زعیم» مذکور ندارید؟)
«ش��یفتهگی نس��بت به فض��ای اس��تبدادی حاکم
ب��ا گسس��تگی از خود (انس��ان) همراه میش��ود .این
ش��یفتهگی به دنبال خود اعتماد بیدریغ ،ساده لوحی
و حتی خام��یای را بار میاورد که کش��ندهی حس
انتقاد اس��ت و فک��ر را فلج میس��ازد .همچنان روی
دیگر این س��که آن اس��ت که انتقاد از فضای استبداد
را بالی روی زمین بدانیم .و بعد هم با یک حساسیت
نوس��تالوژیک این انتقاد را کش��نده و غی��ر واقعبینانه
قلم��داد کنیم .پس میتوان ای��ن گفته را پذیرفت که
واکنشهای ازین دس��ت نه در برابر بیانی اس��ت که
انجام میش��ود؛ بلکه ترسی است که تحمل اندیشیدن
به “نا اندیش��یده”ها را ن��دارد( ».آقای ابراهیمی ،این
حتما پریش��انگویی نه بلکه نمونهی نثر «پسا پست
مدرنیستی» در سرزمینی آلوده از قدرت و ثروت
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و جنایت سر تبهکاران جهادی است؟)
«م��ن ب��اور دارم ،در ه��ر جامعهای ت��ا زمانی که
ش��هروندان آن زندهگی در می��ان باورهای گوناگون
را ی��اد نگیرد...هر ش��عاری از دموکراس��ی گرفته تا
ارزشهای پیرامونیاش در آن بیهوده اس��ت( ».بلی،
«دکتر» س��میع حامد و فرهاد دریا و کرزی هم به
م��ردم صال میزنند که با فهیم و ربانی و س��یاف و
گلبدی��ن و عبداهلل و قانون��ی و محقق و ...و طالب
جانه��ا یکج��ا و صمیمان��ه باید خندان و با ش��ور
و ش��عف و سر از پا نش��ناخته اتن انداخت تا وطن
وطن شود! مگر در «باورهای گوناگون» شما برای
باوره��ای پرب��ار «دولتمردان» ش��ریف باال جایی
وجود ندارد آقای ابراهیمی؟)
«برای من حتی آن مسئله “نسل پیشین” نیز تا هنوز
بس��یار مبهم به نظر میآید ،تا حال نتوانستهام خود را
قناعت دهم ،که “نسلهای هیاهوگران مسخ شده” را
بر اساس چی معیارها و امکانات تعریف کرد.
تا زمانی که نس��ل تازه بدوران رسیده نتواند نسل
پیش��ین را با دقت ش��ناخته و نقد کند و کنش خود را
در یک آزمون مقایس��های با کنشهای تاریخی قرار
ندهد ،وجودش جز اثبات دوام پروسه ژنتیکی نسلها...
چیز بیشتری نخواهد بود.
نیستی “نسل پسین” حداقل در شرایط حاضر فکر
نمیکنم جای بحث زیادی داش��ته باشد ،و هرگز هم
این موضوع برای من مس��ئله نبوده اس��ت .بلکه مسئله
برای م��ن همیش��ه در همچ��و وضعیت��ی ،چگونگی
بازش��ناخت اس��باب ،عوام��ل و امکاناتی ب��وده ،که
مدتهاس��ت ،تولد “نس��ل پسین” درین س��رزمین را به
“تعلیق” در آورده است.
رویهمرفته نسل پس��ین در افغانستان ،با بینشهای
متعل��ق به خودش ،اگ��ر امکان بوجود آم��دن را هم
داش��ته باشد ،ممکن نیس��ت ،در چارچوبهای فعلی
س��نتی -بومی قابل تعریف باش��د ،بلکه این نس��ل در
درون نهادهایی س��امان خواهد یافت ،که از ریش��ه با
ساختارهای انعطافناپذیر بومی متفاوت باشند.
نس��ل پس��ین در افغانس��تان زمان��ی میتواند ،از
“وضعیت تعلیق” کنونی بدر آمده و به “تولد” برس��د،
ک��ه پارادایم یا به ق��ول فوکو “اپیس��تمه” اش را بیان
نموده و با ابزارهای زمانمن��د و بطور گام بگام آن را
فراگیر سازد».
بس است ،بس است آقای ابراهیمی چه ادامه دهیم که همین
مقدارش هم واقعا دل آدم را باال میآورد.
اج��ازه بدهید به گپ اول��ی برگردیم که چ��ه خوب بود
همان گزارش��گر جنای��ات مافیای حاکم این س��رزمین تباه ش��ده
باق��ی میماندید و کاش میدانس��تید که با ب��ازی کردن با کلمات
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«پارادک��س»« ،پارادیم»« ،مدرنیت��ه»« ،فراین��د»« ،گفتمان»،
«جامعه مدنی» و ...ش��بیه نش��ریات س��رکاری و ارتجاعی ایران،
از مردم و افش��ای دش��منان م��ردم دور و بیگانه میش��وید؛ کاش
میدانس��تید که در باره تقریب ًا هیچیک از نوش��تههای اخیرتان هیچ
کامنتی وجود ندارد و این میرساند که نوشتههای «پارادیمی» شما
طرف توجه روشنفکران جدی قرار نمیگیرند؛ کاش میدانستید که
پس از رهایی پرویز کامبخش از چنگ عطامحمد و ش��رکا ،نوشتن
از زخمهای او مفیدترین و ش��ریفانهترین کار بود زیرا آن زخمها
در پیکر رنجور نودونه درصد مردم زیر س��لطهی جنایتپیش��گان
هم مدتهاست خونچکان اند .نوشتن از زخم کامبخش در حقیقت
پیام به دش��من بود که با رهایی او مبارزه شما پایان نگرفته ،سر خم
نکرده و با کامبخش تا کسب اس��تقالل و سرنگونی رژیم پوشالی،
با ش��دت و قاطعیت بیش��تر ادامه خواهد یافت .افشای جنایتهای
خاینان مذهبی توس��ط ش��ما به مردم دلگرمی میبخشید که غیر از
خیل کالن نویس��ندگان خادم امریکا و معاملهگر نظیر حس��ین مبلغ
که معتقدند «بدون یازده س��پتامبر م��ا افغانها را توانایی رهایی از
سیطره طالبان نبود»( ،)٧هستند قلمهایی که خریده نمیشوند ،وضع
موجود را ابدی ندیده و با نگاهی گذرا به تاریخ افغانس��تان و تاریخ
دیگر کشورها آموختهاند که ادعای امریکایی حسین مبلغ و جمیع
روشنفکران وابس��ته به جنایتکاران شیعه یا سنی پوچ و انقیادطلبانه
ب��وده و دیر یا زود از این تنور آفریدهی اش��غالگران و س��گان و
طالبان ،جنبشی آزادیخواهانه برخاستنی است .آقای ابراهیمی باید
بدانید جایزههای مطبوعاتی را که دریافت داشتهاید به خاطر مطالب
افش��گرانه بوده و نه هرگز مطال��ب «پارادایمی»تان .گزارشهای
ش��ما از مافیای جه��ادی و غیرجهادی ترجمه میش��دند اما گمان
نمیرود حتی یک نوش��ته «نسل شناسانه» ش��ما ترجمه شده باشد.
این نوشتهها مثل آرایش و گره کالن نکتایی مهرههای کثیف رژیم
از رنگین س��پنتا تا ظاهر فقیری ،زمری بشری و وحید عمر و ...که
بیان س��بکی و حقارت و کوچکی آنان است ،حمل بر «پرمایگی»
و «سطح عالی» شما نخواهد شد.
آقای ابراهیمی ،وقتی بمباران امریکاییان اهالی ستمکشیده
دهی فقیر را میسوزاند؛ وقتی دوستم همراه کنیزکش لطیف پدرام
به تجاوز بر خانواده اکبربای اقدام میکنند ولی فردا لوی درستیز
مقرر میش��ود و کنیزکش کاندید ریاست جمهوری؛ وقتی کرزی
دو تن از بدنامترین تروریس��تها را مج��دداً منحیث معاونان خود
میگمارد؛ وقتی خبر فساد رنگین سپنتا منجمله خرید اپارتمان چند
میلیون دالری برای دوس��ت پرچمیاش ظاه��ر طنین در نیویارک
درز میکند و «اش��پیگل» تشت رس��وایی داکتر امین فرهنگ را
از ب��ام میاندازد؛ وقتی یکی از کانونهای جاسوس��ی ایران به نام
« ُدر دری» به س��رکردگی پاسدار و واواکی مشهور کاظم کاظمی
از ای��ران به کابل انتقال مییابد و رهن��ورد زریاب ،جاوید فرهاد،
خالده فروغ ،مبارز راش��دی ،منیژه باخت��ری وغیره چاکران رژیم
ای��ران برای آن پایکوب��ی میکنند؛ وقتی یون��س قانونی و دیگر
جنایتکاران ولس��ی جرگه نمیگذارند حاجی پاینده محمد و پس��ر
فاحشهاش مورد بازخواست قرار گیرند در حالی که ماللی جویا را
از ولس��ی جرگه بیرون میکنند؛ وقتی روزانه دهها میلیون دالر از
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میدان هوایی قاچاق میشود و حتی خاینی پرچمی-وحدتی جنرال
خدایداد هم از قاچاق مواد مخدر توس��ط «مقامات» که خود یکی
از آنان اس��ت حرف میزند؛ وقتی عمر زاخیلوال که از نشستن با
جنایتکاران شرم نمیکند ولی مزورانه ادعا مینماید که در سفرها
به خارج از افغان بودنش «شرم» میکند؛ وقتی میهنفروشان پرچمی
به رهبری عبدالحق علومی با داکترعبداهلل جنایتپیشه «جبهه ملی»
میسازند؛ وقتی واصف باختری با بیوجدانی و بیحسی و سترونی
یک تس��لیمطلب و مرتد ،بی اعتنا به جنای��ات بینظیر رژیم ایران،
پیرام��ون برت��ری کلمه «دانش��گاه» بر «پوهنتون» سخنس��رایی
میکند؛ وقتی ش��اعران و نویسندگان با خون بیننگی در رگهای
ش��ان از تفقد جنرال حسین فخری با چشم پارگیای عجیب بر خود
میبالند؛ وقتی والیت فقیه تبهکار دس��ته دسته پاکبازترین جوانان
ای��ران را تیرباران میکند ولی رزاق مامون با بیش��رمی یک خاین
اخوانی ،مردم افغانس��تان را عاشق محمد خاتمی مینامد و سفارت
ایران در کابل بر سر رهنورد زریاب گل میپاشد؛ وقتی طالبان زنی
س��ال خورده با نواس��هاش را حلق آویز کرده و اجمل نقشبندی را
سر میزنند؛ وقتی کرزی و س��گهایش طالبان را «طالب جان» و
«افغان بچیه» و «مرور ورونه» گفته ناز میدهند؛ یا وقتی...
آن نویس��ندگانی که قلبش��ان آتش نمیگیرد و قلمشان
را همچ��ون تیر و تب��ر بر فرق جنایتس��االران و صاحبان خارجی
آنان نشانه نمیروند ،عمال به چوبدست امریکا و مافیای اقتصادی و
سیاسی و فرهنگی بدل میشوند.
از این زوال پرخفت بترس��ید آقای ابراهیمی .همدس��ت با
کامبخش به راه پیکار برضد دش��منان خارجی و داخلی افغانس��تان
برگردید تا در قطار حس��ین مهدویها و ش��کیب ایثارها و بدتر از
آنان جا نگیرید◊.

یادداشتها:

« -١هس��تند کسانی نظیر میر حس��ین مهدوی و شکیب ایثار و
امثال آنان که وقتی کوچکترین فش��اری بر آنه��ا وارد گردید ،عاجل
عرص��ه مطبوعات را ترک گفته به خارج از افغانس��تان پناهنده ش��دند.
این دستاوردیس��ت برای بنیادگرایان در افغانس��تان (و از طرفی متاسفانه
خاموش هم ماندن��د -دویچه وله) بله کام ً
ال خاموش ش��دند( ».مصاحبه
ابراهیمی با دویچه وله)
 -٢ابراهیمی این نقل قول را از فیلسوف فاشیستاش میآورد:
«در استبداد زدهگی کشش��ی نامعقول و کورکورانه به چیزیست که در
چنگ آن گرفتاریم .این کش��ش طبیعتا معقول نیست چه اگر معقول بود
به شناسایی میانجامید .ش��یفتهگی نسبت به امری همواره با گسستگی از
امریست».
 -٣داکتر کریم س��روش از همدس��تان خاص خمینی بود و از
اعضای «س��تاد انقالب فرهنگی» که برای تجاوز به دانشگاههای ایران و
پلیس��ی کردن و تصفیه استادان ترقیخواه ،روزگار نوع طالبان را بر سر
محصالن ایران آورده بود .او آرزو داش��ت «دانشگاهها باید عطر و بوی
اندیشهی اس�لامی به خود بگیرند و این گلستان ،گلستان معطری باشد».
(مصاحبه عنایت فانی با کریم سروش بیبیسی ۸ ،دسامبر  .)۲۰۰٩یعنی
همان «رنگ و بوی» اس�لام ناب محمدی مالعمر ،ربانی ،س��یاف ،فهیم،
عبداهلل و دیگر جنایتکاران که نه تنها پوهنتونها و مکاتب بلکه سراس��ر
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خاک ما را معطر ساخته است! کریم سروش و سینهزنان افغانیاش هر قدر
هم استبداد دینی را در زرورق «مدرن» پیچانیده و به خورد جامعه دهند،
روشنفکران آگاه افغانس��تان ماهیت و صاحبان این «عطر» و «گلستان»
را خوب میشناسند.
 -٤خالد خس��روها به مثابه جوانترین مدافعان اشغال و رژیماش
تعلیمات دیده و اکنون در رس��انهها جابجا شدهاند تا در مدح و ضرورت
اش��غال تا دهها س��ال ،توجیه فجایع رژیم و فراخواندن مردم به «وحدت
ملی» زیر سایهی تبهکاران وعظ کنند.
سیاهس��نگ با آن که مرثی��هی قربانیان تج��اوزکاران امریکایی
در عراق را میس��راید اما بنابر احساس��ات دینی ،قربانیان تجاوز امریکا
و س��گهای بنیادگرایش در افغانس��تان و افش��ای جنایتهای دژخیمان
«ائتالف شمال» را از یاد میبرد.
لطیف پدرام ماس��کی دریده دارد ولی باحمل ه به همراهی دوستم
به آلوعیال اکبربای ،برای س��ادهلوحترین افراد نیز روش��ن ش��د که او
شنیعترین خصوصیات رذیالنه را به عنوان عامل واواک در خودش جمع
دارد.
 -٥تصادف ًا متوجه ش��دیم عین نوش��ته به قل��م جالل رحمانی از
ایران در وبالگش  Jarahmany.blogfa.com/post-14.aspxدرج است
تنه��ا با تفاوت جا بجایی کلمههای افغانس��تان و ای��ران و اینکه عنوان
رحمانی «صد سال بیگفتمانی» است!

این بار اشغالگران امریکایی و...
تاریخی» با مردم افغانس��تان دارند ،اما تجربه این را ثابت س��اخته
اس��ت که نیروهای اشغالگر از هر قوم و ملت و از تمام کشورهایی
که افغانس��تان را به میدان رقابتهای خود تبدی��ل کردهاند از هم
فرق نداش��ته و همیشه در پی آنند که در هر فرصت ممکن با وارد
کردن ضربهها به مردم ما به اهداف استراتیژیک خود در افغانستان
و منطقه برس��ند .آلمانیها نیز با قتل هموطنان ما چهره واقعی خود
را نمایان س��اختند .در این تظاهرات که عدهای از مردم در پش��ت
دروازه نیروهای آلمانی تجمع کرده بودند تا نفرت شان را نسبت به
نیروهای خارجی از جمله آنان ابراز بدارند ،همه بوسیله گلولههای
کور نیروهای آلمانی هدف قرار گرفتنــد که در نتــیجه بیش از۲۰
نفر از هموطنان بیگناه ما کش��ته شده (رسانهها این تعداد را  ۱۲نفر
اعالم کردند که دروغ است) و بالغ بر  ۸۰نفر زخم برداشتند.
در حال حاضر تظاهرکنندگان خواس��تهای زیر را مطرح
نمودهاند تا به آنها رس��یدگی ش��ود در غیر آن به اعتراضات ادامه
خواهند داد:
)۱نیروهای آلمانی باید از تالقان بیرون کشیده شوند چون
در اکثر نا امنیها دست دارند.
 )2وال��ی تخار ،قومان��دان امنیه و ریی��س امنیت ملی باید
برکنار شوند.
 )3عامالن اصلیکشتار مردم درآن شب باید محاکمه شوند.
 )4قاتالن افرادی که در جریان تظاهرات کش��ته ش��دهاند
باید بدست مردم سپرده شده و یا محاکمه شوند.
 )5در صورتی که به مس��ایل فوق رسیدگی نشود ،مردم به
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نوش��ته از ابراهیمی باش��د ی��ا رحمانی چندان مهم نیس��ت .مهم
اینس��ت که بسیاری نوش��تهها چه از خود نویسندگان چه دزدی شده ،در
کابل پرس ،آس��مایی ،کابل ناتهـ ،گفتمان و ...با آن شیوه نگارش «پست
مدرنیس��تی» رسانههای رژیم ایران ،خواننده را شدیدا دلبد میسازند .در
اینها پر گویی میش��ود تا در باره اش��غال و حامی��ان جهادی آن چیزی
نگفته باشند.
 -٦درک خصمان��ه ،پوس��یده و اخوانی بوی آق��ای ابراهیمی
از چپها و خلط آنان با میهنفروش��ان پرچمی و خلقی و س��تمی در این
عبارت عیانتر است« :در طی بیش از هفت دهه تاریخ معاصر ما تمام چپ
و راست و وسط ما همه کفر و دینشان را آزمودند ولی هیچ کدام طرفی
نبستند .زیرا هیچکدام بر محور لزوم اجتماعی و با جامعه شناختی دقیقی
از وضع پریشان ما قد علم نکردند .اسالمیترینهامان بر گهوارهی امریکا
به بلوغ رسیدند و چپترینهامان از کریملن نازل شدند» .
 -٧از حس��ین مبلغها که هنوز ش��عور و شرف جنایتکار نامیدن
و افش��ای انوری و محقق و خلیلی و دیگر خاینان ش��یعه را ندارند ،کجا
توقع است بفهمند که امریکا در پی مقاصد خودش افغانستان را به اشغال
درآورده و اگ��ر ب��ه منظور رهایی م��ردم ما از بربری��زم طالبان میبود،
«ائتالف شمال» جنایتکارتر و بیناموس تر و زنستیزتر را به جای طالبان
نمینشاند.

تظاهرات خود ادامه داده و آرام نمینشینند.
والی تخار عبدالجبار تقوا از جنایتکاران جمعیتی و از دالالن
فهیم است و توسط او درین پست گماشته شده است .قوماندان امنیه
تخار ،موالنا ش��اه جهان نوری نام دارد که با وصف بیشخصیتی و
ناالیقی ،مانند س��ایر افراد نصب شده در پستهای دولتی از سابقه
سرگروپیاش در باند شورای نظار سود میبرد.
آلمانیها از سال  ۲۰۰۲به تخار آمدهاند .آنان سرمایهگذاری
و اکثر پروژههای خود را تخار و کندز اختصاص دادهاند .آلمانیها
در جلس��ات خود ب��ا ادارات دولتی و موسس��ات موجود در تخار
همیشه به تخریب امریکاییها پرداخته و آشکارا با امریکاییها در
رقابت ان��د .حتی مردم تخار و کندز به این نظر اند که آلمانیها و
امریکاییها هر کدام طالبان مطلوب خود را برای بیثبات س��اختن
وضعیت در این دو والیت بوجود آورده و در فرصتهای مس��اعد
آنان را بکار گرفته و درین میان مردم بیگناه ما هس��تند که آسیب
میبینند.
باند دوس��تم با س��وء اس��تفاده از وضعیت پی��ش آمده در
تخـــار میکوش��د از دولت امتیــاز بگیرد .آنان خواستـار والیت،
قوماندانی امنیه و س��ایر پس��تهای پر درآمد اند .س��ران این باند
جنایتپیشه چند هفته قبل از وقوع حادثه در هوتل آریانا جمع شده
و از حکوم��ت انتقاد نمودند ک��ه «در ادارات محلی تخــار از قوم
ازبک افراد کمی حضور دارن��د حــاالنکه  ۷۰فیصد مردم تخــار
را ازبکها تش��کیل میدهند ».امــا حقیقت موضوع آن است که
این قاتالن هیچــگونه عــالقه در دفاع از مردم فقیر ازبک نداش��ته
و همیشه از آن بحیث سپر جهت مستـــور نگهداشتن جنایات خود
استفاده کردهاند◊.
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مرتضی محیط تاریخ ما...
و به علت همین بیتکیهگاهی و مزدوری بود که اقدامات ش��ان از
باال برای «زحمتکش��ان» افغانستان رد و طرد شد .میهنفروشان علت
ناکامیهای شان را عقبماندگی جامعه برای پذیرا نبودن اصالحات
و اهداف حزب میبینند؛ به زبان سلیمان الیق افغانستان «شورهزار»
بود و «نمیتوان در ش��ورهزار بذر گندم پاشید»! آنان بیشتر از آن
مفلوک اند که خودفروختگی ،پوسیدگی و ضدانقالبی بودن خود
و حزب خود را محکوم کنند تا جامعهای را که در آن بالیده بودند.
آنان بجای این که دالیل شکست و خفت خود را در پشت کردن و
خیانت به سوس��یالیزم بدانند ،بر سوسیالیزم و مردم میشورند! و به
مثابه مرتدان و خاینان نمیدانستند که آزادی و رستگاری واقعی و
پایدار مردم نه از باال که از پایین و فقط بدس��ت خود مردم امکان
پذیر اس��ت .اینان خود را طرفدار زحمتکش��ان و پرولتاریا وانمود
میس��اختند حال آنکه تجاوز اتحاد ش��وروی و وحش��ت و جنایت
میهنفروش��ان پرچمی و خلقی در افغانستان ،بدترین خیانت و لطمه
ممک��ن به ایدههای کارگری بود .امری که هیچ امپریالیزمی و هیچ
توحش بنیادگرایی قادر به انجامش نبود و نخواهد بود.
به گذش��ته «حزب دموکراتیک خلق» اشاره نمودیم ولی
خوب اس��ت بدانید که با زوال ش��وروی ،این حزب هم که به نزع
افتاد و بیپدر و مادر شد ،چه راهی را تا به امروز پیموده است:
در  ١٩٩٢با ورود باندهای جنایتپیش��ه اس�لامی به کابل
تعدادی از سران «حزب دموکراتیک خلق» در بدل خروج مصون
از کشور بدون هیچگونه مقاومتی قدرت را به مزدوران «سیآیای»
و «آیاسآی» س��پردند و ش��ماری از آنان علنا و ب��ا افتخار ادامه
نوکری ش��ان را به اش��غالگران امریکا ،باند ش��ورای نظاراحمدشاه
مس��عود و س��ایر باندهای بنیادگرا و دولت پوش��الی کرزی اعالم
داش��تند .اگر بنیادگرایان طی بیست سال ،بندگی خود را به اربابان
امریکایی ثابت نمودند ،اکثر اعضای «حزب دموکراتیک خلق»،
به مجرد اضمحالل ش��وروی ،به درگاه «سیآیای» سرساییدند و
«س��یآیای» هم که سس��ت عنصری و خوی میهنفروشانه آنان را
میشناخت ،همه را به اضافه سگان بنیادگرایش منحیث پیچ و مهره
در دولت پوش��الی کرزی جا بجا کرد؛ ب��ه جنرال نورالحق علومی
پول داد تا کنفرانس��ی چند صد نفریاش را در کابل دایر س��ازد؛
علومی ،کبیر رنجبر ،س��رمچار و گالب��زوی را در پارلمان راه داد؛
ش��هنواز تنی ،محبوب اهلل کوش��انی و حبیب منگل کاندید ریاست
جمهوری بودند! در حالی که قبل بر این حتی افراد کمتر سرشناس
آنان از ترس و شرم ،ظاهر شدن در انظار مردم افغانستان را به مخیله
خ��ود راه نمیدادند .ولی اکنون که در بغ��ل امریکا خود را گرم
احس��اس میکنند ،زبونانهتر و بردهوارتر از کرزی و بنیادگرایان،
از اش��غالگران میخواهند افغانس��تان را ترک نکنن��د زیرا آگاهند
که بدون برخ��ورداری از حمایت امری��کا و بنیادگرایان ،در یک
دولت ولو ش��به دموکراتیک در افغانستان ،جایی نخواهند داشت.
میهنفروش��ان م��ا واقعا از آنانی بودند که به ق��ول معروف اگر در
مسکو باران میشد چتری بر سر میگرفتند« .اپورتونیست» نامیدن
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پرچمیه��ا و خلقیها نوعی نوازش و اوانس دادن به آنان اس��ت.
آن��ان نه به خاطر بر قدرت ماندن بلکه صرفا به خاطر زنده ماندن از
هیچ آیینفروش��ی و ارتداد و سرخمی در برابر امریکا و سگهای
بنیادگرایش رویگردان نبوده و نیس��تند .ذکر حقایق سادهی دیگر
برای شناخت ماهیت آنان برای شما بد نیست:
بس��یاری از خانودههای پرچم��ی و خلقی نام س��فینههای
فضایی ش��وروی را بر فرزندان شان میماندند تا «انترناسیونالیزم»
و عش��ق ش��ان به «پیوند با همسایه بزرگ ش��مالی» را صمیمانهتر
پیاده کرده باش��ند!؛ نام ح��زب را از «ح��زب دموکراتیک خلق
افغانستان» که فاقد نشانی از مارکسیزم بود و بنیادگرایان هم به آن
اعتنایی نداش��تند ،به «حزب وطن» تبدیل کردند؛ چندی پیش سه
سلسله جنبان معروف (س��لیمان الیق ،دستگیر پنجشیری ،سلطانعلی
کش��تمند) نامهای حاکی از اظهار ندامت از گذشته انتشار دادند اما
از آنجایی که فاقد صداقت و صراحت بود ،با ریش��خند مواجه شد
و هیچکس آن را جدی نگرفت؛ یکی از لیدران جنرال شهنواز تنی
با حزب اس�لامی گلبدین حکمتیار متحد ش��د؛ چن��د تن از لیدران
به «ائتالف ش��مال» و «جبهه مل��ی» برهانالدی��ن ربانی و داکتر
عبداهلل پیوس��تند؛ حبیب منگل کاندید ریاس��ت جمهوری هیچگاه
و هیچ جایی کلمهای علیه آدمکش��ان جه��ادی و خروج امریکا از
افغانستان به زبان نیاورد بلکه برعکس گویی به نمایندگی از حزب
خودش با «حزب کمونیس��ت» خاین عراق مس��ابقه میهنفروش��ی
گذاش��ته باش��د فرمود« :این بیم نیز وجود دارد که اگر امریکا و
متحدین آن بنابر دالیل مجبور به ختم حضور نظامی در کش��ور ما
گردند ،سرنوشت افغانس��تان و مردم آن چه خواهد شد» و داکتر
کبی��ر رنجبر که از دف��اع از ماللی جویا به تب لرزه مرگ افتاده و
با بیننگی تمام ابا ورزید ،نجاس��تخورانه و با پستی عجیبی اعالم
داش��ت که اگر مال عمر رهبر طالبان برای مذاکره با دولت به کابل
تش��ریف بیآورد مایهی افتخارش خواهد بود ک��ه دفاع از او را به
عهده گیرد! (آقای محیط این دو نمونه به خودی خود کافی نیست
تا به میزان وطنفروش��ی و سقوط عزیزان پرچمیتان پی ببرید؟)؛
دستگیر پنجش��یری از موسس��ان حزب ،وظیفه مقدساش را تبلیغ
برای س��رقاتل و هرویین س��االر مش��هور یونس قانون��ی میداند؛
کش��تمند ،جنرال خدی��داد ،عوض نب��ی زاده و ...فرومایگی را به
سطح پیوس��تن به باند ش��یعهی وابس��ته به رژیم ایران رسانیدهاند؛
میهنفروش��ان پرچمی ،اول واصف ظاهرش��اه بودند ،بعد س��ینهزن
داوود خان ش��دند و با زوال قبله و آمال شان اتحاد شوروی ،خود
را به بنیادگرایان عرضه داشتند ،درست به گونه مرشدان خاین شان
در حزب توده که خود را در وجود خمینی مستحیل کرده ،داغتر
از فداییان خمینی برایش س��ینه چاک میکردند ،او را ش��خصیتی
مترقی و اس��تثنایی نه تنها در تاریخ مبارزه ضد امپریالیس��تی ایران
بلکه در جهان س��وم نامیده با سونیاتس��ن مقایسهاش میکردند ،و
نیروهای س��رکوبگرش را «گروههای مسلح خلق و دستاورد عالی
انقالب» میخواندند!
ح��زب توده هیچ��گاه به قدرت نرس��ید ت��ا میدیدیم که
مرتکب چه جنایاتی میش��د ولی فکر نکنیم در این زمینه از رفقای
پرچمی شان پیشی میگرفتند.
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آقای محیط
آیا «رهبران سبز» معتمدترین
یاوران جالد نبودند؟

همچنین ما با پش��تیبانی شما از رهبری موسوی و کروبی و
رفس��نجانی و امثالهم مخالفیم .به نظر ما فقط بخش��ی از این جنبش
عظی��م از آنان پیروی میکند ولی بخشهایی ب��ا توجه به لکههای
خون در آس��تین آقایان مذکور ،نمیتوانن��د و نباید آنان را قبول
داشته باش��ند و حق دارند آنان را کس��انی بشناسند که میکوشند
بق��ای رژیم خون و خیان��ت را با عبای دیگری طوالنیتر س��ازند.
آقای��ان بارها از تمکین ش��ان به «ظام» و اصالح «نظام» با توس��ل
به «نظام» حرف زدهاند .مگر ممکن اس��ت مردم س��وگوار ایران
نقش موسوی ،کروبی ،رفسنجانی ،گنجی و ...را در جنایات بیمانند
جمهوری اسالمی از یاد ببرند و آنان را ببخشند؟
م��ا معتقدیم که از دل این جنبش رهبران واقعی مردم س��ر
بلند خواهند کرد.
مخالفت با حس��ینموس��وی و کروبی و خاتمی و نظایر از
س��وی نیروهای انقالبی ،مآلاندیشی ،رشد ،آگاهی و درسگیری از
اش��تباهات گذشته را میرساند .مس��ئله ابدا مخالفت با دیانت اینان
نیس��ت .رمز پی��روزی یک جنبش فراگیر اینس��ت ک��ه اختالفات
عقیدتی در آن راه نیابد .ولی آیا س��ابقه موس��وی و غیره حکایت
از قصابی هولناک چپها و دگراندیشان ندارد؟ موسوی و کروبی
و خاتمی میتوانند در جنبش ش��رکت داش��ته باش��ند اما نمیدانیم
چ��ه اتفاق افتاده که آن��ان را به لحاظ ماه��وی و ایدئولوژیک از
خامنهای و احمدی نژاد و بقیه جنایتپیش��گان متمایز پنداش��ته و
باید با ش��ور و هلهله به اس��تقبال از رهبری ش��ان شتافت؟ چرا این
نیروها بگذارند رهبری جنبش در دست چهرههایی باشد که مکرراً
اعالم میدارند خواهان س��رنگونی ماشین کشتار نیستند؟ چرا طبقه
کارگر و پیش��روانش قربانی دهند ول��ی بگذارند ثمرات مبارزات
ش��ان بار دیگر توسط کسانی ربوده ش��ود که دیروز دستیار جالد
بودن��د و امروز هم متضرعان��ه و متملقانه س��وگند میخورند که
قصد براندازی را ندارند؟ موضعگیری ش��ما علیه این نیروها و برله
«رهبران سبز» در واقع مخالفت علیه قد برافراشتن و تصمیم آنانی
است که میخواهند نه خون هزاران انقالبی شهید زیرپا گردد و نه
جانبازی هزاران هزار دیگر هدر رود.
عجیب است که ش��ما کل جنبش را «سبز» دانسته ،رهبری
آن را در وج��ود موس��وی و ...خالص��ه میکنی��د و در عینحال
همرزمان و دوس��تان و خانوادههای جانباختگان و انقالبیون دربند،
هزاران ه��زار زن و روش��نفکر و کارگر آگاه و ب��ه جانآمده از
ستمکارترین و خونآشامترین رژیم در کره زمین را که در جنبش
شرکت دارند و در حقیقت قلب جنبش اند ،موظف به قبول رهبری
افرادی میدانید که با توجه به پیشینهی شان در بهترین حالت چیزی
بیش از محمد غنوشی نیس��تند .ابتداییترین درس و تجربه از قیام
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پرش��کوه مردم تونس ـ و عنقریب مصرـ اینس��ت که وقتی رییس
جمهور فراری زایدههایش را در کشور باقی میگذارد تا با وعده و
وعید عوامفریبی کرده و سد اعتال و عمقیابی جنبش شوند ،مردم
میراثخواران خاین را به هیچوجه اجازه نمیدهند در قدرت سهیم
بمانند بلکه میخواهند همه در زندان بپوسند .و شما آقای محیط میل
نداری��د انقالبیون و به طور کلی مردم آگاه ایران این ابتداییترین
درس از جنبش تونس را سرمشق قرار دهند؟
نمیگویی��م «رهب��ران س��بز» س��ر در آخور ک��دام منبع
امپریالیس��تی دارند ،ولی در افغانس��تان وضعیت طوری اس��ت که
امریکا اگر از کرزی واقعا دلزدهش��ود چندین جاسوس ذخیرهاش
را در آس��تین دارد تا به منظور تداوم اشغال و حاکمیت مافیایی ،و
دردست داشتن مهار جنبش��ی که از راه رسیدنیست به موقع بر سر
مردم ما تحمیل کند .یکی از این گماش��تگان «س��یآیای» داکتر
عبداهلل عبداهلل اس��ت که حیف در کابل نیستید آقای محیط تا ببینید
که امریکا از عروس��ک جنایتکار نکتایی پوشاش چه میس��ازد و
چگونه میخواهد او را که تا دیروز وزیر خارجه کرزی و نماینده
خاصش بود ،ناگهان به عنوان «رهبر اپوزیس��یون» کرزی آرایش
نموده ،بیش��ترین رای را در انتخابات ریاس��ت جمهوری برایش در
صندوقه��ا میریزد و به رس��انهها میفهمان��د او را به نحوی تبلیغ
نمایند که گویی از پدر پدر دلباختهی «دموکراسی» و «خدمت به
مردم» و «وحدت ملی» بوده و در خیانتکاریها و بیناموسیهای
وحش��تبار پیشوایانش احمدشاه مس��عود و برهان الدین ربانی دست
نداش��ته اس��ت! و عروس��ک
عب��داهلل در حال��ی ک��ه حزب
جدی��دش را «تغیی��ر و امید»
نامیده (بدون هیچگونه پیشوند
و پسوند اسالمی و سبز و حتی
مل��ی!) ،با لباس آخرین مدل و
تبختر و اف��ادهای خاص ظاهر
میش��ود و رس��انهها هم او را
منحی��ث «رهبر محب��وب» و
ب��دون چون و چ��رای ملت و
جانشین کرزی پمپ مینمایند!
درد و احساس وهن مردم ما را
شاید بتوانید حدس بزنید آقای
محی��ط اگ��ر لحظ��های تصور
کنید یکی از سرش��کنجهگران
واواکی ب��دون عمامه و عبا و
با تبس��می خاتم��یوار بر لب
را رس��انههای رس��می ای��ران
ش��ب و روز به عن��وان رییس
جمه��ور آینده ای��ران رکالم
نمایند و خاینان حزب توده و
اکثریتیها هم برایش س��ر و دست بش��کنند .البته عبداهلل یک چیز
از موس��وی کم دارد :او هنوز در تردید اس��ت عیالش را چگونه به
میدان آورد که موجب اعتراض برادران نگردد!
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نصب
داکت��ر عبداهلل
همچ��ون غالم
سرسپردهتـــر
و وفادارت��ر
از ک��رزی
بهترین تضمین
ب��رای امریکا
در کنت��رول
افغـــانستـــان
خواهد بود.
لیکــن
ک��ودکان م��ا
ه��م میدانن��د
ک��ه عب��داهلل
یعن��ی ربانی،
پشت جلد شماره ۶۸-۶۹
یعنی س��یاف،
«پیـام زن»
قانونی ،محقق،
محس��نی و
غی��ره قاچاقب��ران میلیاردر که ط��ی چهار س��ال حکومت خون و
خیانت ش��ان کابل را منهدم و دهها هزار باشندهاش را سر به نیست
کردند .مردم ما در هراس��ند که این بار «س��یآیای» ،فرانس��ه و
رژی��م ایران داکت��ر عبداهلل را
حاکم بس��ازند و بدینترتیب باز
از همان سوراخی گزیده شوند
که گزی��ده ش��دند و زخمش
کماکان خونچکان است.
تح��والت جنب��ش در
ای��ران مس��تقیما و عمیق��ا بر
اوض��اع در افغانس��تان تاثی��ر
خواهد داش��ت .اگ��ر رهبری
جنبش را «رهبران سبز» قبضه
کنند و ش��اهد روی کار آمدن
مجدد موسویها باشیم ،داکتر
عبداهلل و کلیه جنایتپیش��گان
بنیادگ��را و ایادی امریکا و نیز
خ��ود فروختگان پرچم و خلق
تش��بحیع ش��ده ،توهم «امکان
اص�لاح رژی��م در چهارچوب
رژی��م» و «یکسرش��ت نبودن
گردانندگان رژیم» و «انشاءاله
کارها درس��ت خواهد ش��د»
ذهن مردم ما را مشوب خواهد
کرد .ولی اگر جنبش ایران س��یری واژگون سازنده و چیزی نظیر
تون��س را به خود بگیرد ،ب��ه یقین آگاهی مردم م��ا ارتقا یافته و
یاد خواهند گرفت که دولت پوش��الی مافیایی س��اخت امریکا در

یادتان باشد آقای محیط که
هرگونه و به هر بهانهای دفاع
از داکتر عبداهلل
دفاع از تجاوز امریکا و دولت
پوشالی مافیایی و یکی از
پلیدترین دژخیمان تاریخ کشور
و خاینانهترین برخورد به منافع
آنی و آتی مردم غمزدهی ما
به شمار خواهد رفت.
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از خون فرزندان ش��ان تک��رار گردد .به این آگاه��ی و اراده باید
افغانس��تان آنقدر خیانتکار و فاسد و متعفن است که تنها با دفن آن
آفرین گفت و از آن آموخت .ولی متاسفانه شما ظاهرا فقط تخطئه
میتوان از ش��رش خالص شد و بس؛ یاد خواهند گرفت که با غلبه
مخالف��ان انقالبی «رهبران س��بز» را وجیبه خ��ود تعیین کردهاید.
بر دولت پوشالی مافیایی ،آدمکشان اجیر طالبی نیز از جست و خیز
چنانچه گفتیم تودههای تونسی و مصری که طرد و محاکمه غنوشی
و پریدن به میخ «آیاسآی» خواهند ماند.
و حس��نی مبارک و همدستان را خواهان اند ،با بخش اصلی جنبش
ش��ک دارید آقای محیط که موسوی و کروبی و ...فردای
ایران تش��ابه دارند که م��رگ بر دیکتات��ور و دیکتاتوری والیت
روزی که بر صحنه بیایند ،برسر قبر خمینی رفته و دعای شکرانگی
فقی��ه را فری��اد میکنند.
بجا خواهند آورد؟ ش��ک
نباید پهلوی غنوش��یها و
داری��د مادامی ک��ه گور
مبارکهای ایرانی ایستاد.
خمین��ی و تمامی نمادهای
و در رابط��ه ب��ا
شکنجه و سرکوب والیت
افغانس��تان بای��د ب��ا دریغ
فقیه به دس��ت مقتدر مردم
گفت ک��ه از هم اکنون در
ای��ران دره��م نشکس��ته،
کنار داکتر عب��داهلل دیده
آزادی و دموکراس��ی ب��ه
میش��وید .اگر احیانا این
ایران باز نخواهد گش��ت؟
سرجنایتکار فردا به فرمان
موسوی و همراهان ممکن
امریکا و جناحی از مافیای
اس��ت جملهه��ای زیبایی
حاکم ب��ا تظاه��رات چند
را در اعالمیهه��ای ش��ان
هزاری ،کرزی را مجبور به
بگنجانن��د .این مصلحت و
استعفا سازد ،منطقا باید به
اقتضای زمان اس��ت .اگر
حمایت از او گفتارهایی را
خمینی هم سر از قبر بیرون
اختصاص داده و تقررش را
آرد ،ب��رای عوامفریب��ی
به مردم ما تبریک بگویید،
ش��عارهای «رهبران سبز»
چرا که معتقدید همانگونه
را ب��ه زبان خواه��د راند.
که «جنبش سبز» از درون
مگر او نبود که اول «همه
خمینی��زم و طالبان ش��یعه
ب��ا هم» را ج��ار زد ولی به
رویید یک جنبش س��بز در افغانستان هم الزاما باید از درون جانیان
محض آن ک��ه رژیم را محکمبندی کرد به مس��تی در ش��ط خون
جهادی-رژیمی بیرون آید؛چراکه سابقه وی -مانند سابقه موسوی
شریفترین فرزندان ایران پرداخت؟ چه تضمینی وجود دارد که
و -...از نظر شما زیاد مهم نیست و عالوتا در حزب «تغییر و امید»
آقایان موسوی و کروبی و شرکا پس از کسب قدرت ،به راه «امام
ایش��ان« ،عزیزان» پرچمی و خلقی ش��ما از جمله جنرال علومی و
راح��ل» تف کنن��د؟ نباید خودفریبی کرد .موس��وی و کروبی و
گالبزوی و ...نیز تش��ریف دارند! علومی را در عکس میبینید که
خاتمی و خانم موسوی ...امتحان خود را منحیث سرفروشان خمینی
مثل یک بقچه وردار پست
و والیت فقیه به مردم ایران
و چاک��ر خان��هزاد داکتر
دادهاند .مگر خانم موسوی
عبداهلل خودش را به نمایش
همانی نیست که نامش را به
گذارده است .یادتان باشد
«زهرا» و نام خانوادگیش
آقای محیط ک��ه هرگونه
را ب��ه رهن��ورد ب��ه ق��ول
و ب��ه هر بهان��های دفاع از
خودش «رهنورد در مسیر
داکت��ر عب��داهلل دف��اع از
اس�لام و قرآن و پیروزی
تج��اوز امری��کا و دولت
اسالم» تغییر داد؟ و اکنون
پوشالی مافیایی و یکی از
نیروهای انقالب��ی و مردم
پلیدتری��ن دژخیمان تاریخ
آگاه ای��ران از روی خون
کش��ور و خاینانهتری��ن
دهها هزار قهرمان ش��ان و
برخ��ورد به مناف��ع آنی و
خانهخراب��ی روزاف��زون،
آتی مردم غم��زدهی ما به
آزم��ودن مجدد آن��ان را
شمار خواهد رفت.
خطای��ی جبرانناپذی��ر
موسوی و کروبی و خاتمی و خانم موسوی ...امتحان خود را منحیث
دردن��اک اس��ت
پنداشته و اجازه نمیدهند
اند.
ه
داد
ایران
مردم
به
فقیه
والیت
و
خمینی
سرفروشان
آقای محیط که از «رهبران
تاریخ در س��رزمین نمناک

با «رهبری سبز» جنبش از
مسیر رهایی بخش خود منحرف
شده و خون آشامان دوباره
ت را تحویل خواهند گرفت... .
قدر 
اگر خمینی هم سر از قبر
بیرون آرد ،برای عوامفریبی
شعارهای «رهبران سبز» را
به زبان خواهد راند.
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س��بز» هیچ نگرانیای به دل راه نمیدهید ام��ا از رهبری جنبش به
دس��ت انقالبیون بیمناکید! چ��را باید علیه م��ردان و زنان بهادری
تاخت که اکثرا با وصف تجربه موحشترین ش��کنجهها و از دست
دادن اندیشمندترین و تابناکترین همرزمان شان ،مایوس نشده ،با
استواری شگفتانگیز بر ایدههای انقالبی به مثابه یگانه راه رهایی از
ستم و استثمار و استبداد دینی پای میفشرند ،و ضمن طرد «جنبش
همه چیز و ه��دف هیچ چیز» ،جان بر کف میخواهند بر اس��اس
نقش��ه و س��ازماندهی رزمنده ،تودههای به پا خاسته را کمک کنند
تا کوه نفرت و خش��م شان فرق والیت فقیه و پاسدارانش را یکبار
و برای همیش��ه متالشی کرده و نظامی مبتنی بر آزادی و عدالت را
برقرار س��ازند؟ به باور راس��خ ما منبعد تاریخ ایران را نیرویی رقم
خواهد زد که این حرف مش��هور در گوش��ش طنین دارد« :ریشه
معضل در انقالب ما عبارتست از توهم خرده بورژوایی ،توهم عدم
تمایل به قبول این که در یک انقالب طبقات دش��من باید شکست
مدافع آنها باید واژگون گردد و این که"اراده اکثریت مردم" در
انجام این امر ناکافی است .آنچه بدان نیاز است عبارتست از نیروی
طبقات انقالبی که میتواند و خواهد جنگید ،نیرویی که در لحظه
و موقعیتی تعیینکننده نیروی دشمن را خرد خواهد کرد».
درسهای برآمده از خ��ون و رنج بیکران میلیونها انقالبی
صحت این حرف را ثابت نمودهاند.
با «رهبری سبز» جنبش از مسیر رهاییبخش خود منحرف
شده و خون آشامان دوباره قدرت را تحویل خواهند گرفت .و اگر
زمام در دس��ت پاک و توانای آزادیخواهان انقالبی اس��تقاللطلب
قرار گیرد ،س��رانجام طلوع خورش��ید اس��تقالل ،آزادی و عدالت
اجتماعی را بر فراز ایران ش��اهد خواهیم بود .درسهای شکس��ت
انقالب در اندونیزیا ،در چیلی آلنده ،انقالب بهمن ایران و خطراتی
ک��ه انقالب نیپال را تهدید میکند پیش چش��م اند .پیروزی واقعی
انق�لاب در تونس و مصر و یمن و الجزایر و ...منوط به جلوگیری
از تکرار شکس��تهای ب��اال و در درجه اول دزدیده ش��دن انقالب
ایران به وسیلهی بنیادگرایان است .امید آزادیخواهان سراسر گیتی
و بخصوص افغانس��تان به انقالبیون ایران است که چگونه با رهبری
هوش��یارانهی جنبش ،باالخره درفش ظفرنمون انقالب را بر الشهی
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بوگرفتهی والیت فقیه به اهتزاز درخواهند آورد.
و س��ومین دلیل عدم موافقت ما با شما خصومت شدیدتان
با اس��تالین اس��ت .نخس��تین کس��انی که از تبلیغات علیه اس��تالین
خش��نود شده و استفاده خواهند برد امپریالیزم و نوکران مذهبی و
غیرمذهبیاش اند .یکی از دالیل س��ادهی آن اینست که مارکسیزم
بدون استالین ،برای کلیه دشمنان مارکسیزم تا حدودی قابل تحمل
میباشد .مائوتس��هدون که خود اشتباهات استالین را سی درصد و
خدمات��ش را هفتاد درصد ارزیابی میک��رد ،پس از غلتیدن حزب
شوروی به رویزونیزم و ظهور خروشچف ،گفت دو شمشیر وجود
دارد یکی لنین و دیگری استالین .اکنون روسها شمشیر استالین را
به دور انداختهاند و رویزونیستها و امپریالیستها از این وضع برای
ارتکاب جنایت استفاده میکنند.
به نظ��ر ما آنانی که مدعی کمونیس��ت ب��ودن اند ،با دور
انداختن شمشیر استالین در واقع خود را تصغیف و دشمن را تقویت
و تش��جیع میکنند .حمله و لجنپاشی به استالین را امپریالیستها و
عمال متنوع آنان بهتر از هر کسی انجام میدهند .اما ادامه بحث در
اینجا مقدور نیست و باشد برای فرصتی دیگر.
و کالم آخر این که چقدر خواس��تنی و شایسته است که از
پخش گفتارهایتان از ورای تلویزیون «پیام افغان» بگذرید -طبعا
در صورت ام��کان و مطرح نبودن «غم نان» -زیرا متعلق به حزب
گلبدین حکمتیار و مش��خصا عمر خطاب از تروریس��تهای کثیف
آن اس��ت .احتماال از موضوع آگاهی نداش��تید ورنه چطور ممکن
است هر روز با این جنایتکار خوش و بش کرده و حساب و کتاب
داشته باشید؟ اگر قبل بر این به همین مناسبت امتناع و انزجار خود
را از حضور در تلویزیون او اعالم میداش��تید ،مس��لما تحس��ین و
درود مردم ما را کمایی میکردید که میدانید از دست این حزب
میهنفروش و تیزابپاش چه کشیدهاند .باری ،هنوز هم مجال است
که با گسس��ت از تلویزیون اخوانی  ،اصولی��ت و بیزاریتان را از
یکی از گروههای بیمار و قسم خوردهی مردم ما عمال ابراز بدارید.
با احترام مجدد و آرزوی پیروزی مردم مبارز ایران◊

کلپهای ویدیویی «راوا» در یوتیوب:
http://www.youtube.com/rawa77
اخبار ،اعالمیهها و فعالیتهای «راوا» را در تویتر تعقیب کنید:
htt://www.twitter.com/rawa77
عضو صفحه «راوا» در فیس بوک شوید:
http://www.facebook.com/RAWA.Afghanistan
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"ورون��و" ترمنځ ،بې وجدانۍ ،نش��ې او خندا س��ره وکړې او
«دپاریس کنفرانس»...
خوش��حاله یې واوریدلې او زموږ د سلګونو زرو شهیدانو ته
د پاریس پهکنفرانسکې د دې لپاره چې د "ډموکراتیک"
نه مننونکی سپکاوی یې روا ګڼو .دا ده چې فرخنده او نیلوفر
رنګ او څیره او نړۍ فریب وخوری ،دوه س��رکاری ښځې په
او دې ته ورته نورې باید وډار ش��ی ،چې منتظر اوس��ۍ ،څو
نامه د فرخنده زهرا نادری او نیلوفر ابراهیمی هم راوړل شوې
خپل او یا د لور او زوی عصمت او پت یې د ښاغلو جهادی
وې)٢(.
او طالبی بانډونو لخوا له منځه والړ شی او یوازې هلته شاید
ک��ه چی��رې دغ��و دوو ښ��ځو لږ وج��دان او ش��رافت
ل��ږ تر لږه ټنډه ترخه ونیس��ی او وګورۍ چ��ې "دینی ورونو"،
درلودل��ی ،د جالدانو غونډې ته به یې تن نه ایښ��ودلې ،نه په
سره "ستونزه" لرئ؟
پاکس��تان او افغانس��تان کې د بې ش��میره انقالبی او سپیڅلو
موږ د داس��ې س��ولې هیله من یو ،چې له امریکا څخه
روڼ آندو د وژلو لپاره ،نه د کابل ښ��ار د لوټولو او د لسګونو
د افغانس��تان خپلواکی ترالس��ه کول��و او او د خاینینو نیول،
زرو انسانانو د وژلو او پر عصمت د تیری لپاره ،بلکې یوازې
مج��ازات او محکمه ک��ول او د امری��کا او د دوی پورې تړلو
او یوازې د ښ��وونځیو پ��ه نجونو باندې د تی��زاب اچونې ،د
خلکو له خولې د بلیونونو ډالرو پر راویستلو والړه اوسی .له
ښ��ځو غوګونو او پوزو د پرې کولو ،د زرمینو او صفیه وو او
دې پرته زموږ خلک به نه س��وله ووینی ،نه دموکراس��ی او نه
عم��ه جانو لپاره په کنفرانس ک��ې پر رذیلو ګډونوالو لعنت او
پرمختګ او هوساینه.
هغ��وی یې ی��وازې د دار ځړولو الیق ګڼل��ی وایی ،که چیرې
الس��پوڅې "کارپوهان" د هر اس��تدالل سره د امریکا
له کنفرانس څخه هم ویس��تل ش��وې وی د افغانستان د ملت
غوښ��تونې لپاره هڅه کوی ،کنفرانس ته د "مهم او ارزښت"
ستاینه یې ترالسه کوله؛ ضیا مسعود او قانونی ته به یې ویلی
رنګ ورکړی .ډاکټر احمد مهجور او ډاکټر اکبر وردک چې په
وای��ی چې نکټایی پر غاړه کول او حکی��م مجاهد ،متوکل او
پاریس کې اوس��یږی ،کنفرانس یې عام او بې باکه "د طالبانو
غیرت بهیر په انګلیس��ی وییلو ملنډو نه شی کوالی د منځنیو
د نظراتو پیژندلو لپاره ښ��ه فرصت او د سولې لپاره مهم ګام"
پی��ړو ماهی��ت او د وینو رټ��ه او د س��ی.آی.ای او آی.اس.آی
وښ��ود .زموږ خلک نه ارثی ړان��ده او ګونګ دی او نه دومره
توب جاسوسۍ جالې له خپل ځان څخه لیرې کړی.
بې ش��عوره دی ،څو طالبان چې د سی.آی.ای او آی.اس.آی
لیکن د غونډې د ښکال دوه ښځې زموږ د دردیدونکو
مخلوق او د مدرس��و او ماشومتوب له دوران څخه له عقیدو
خلک��و پروړاندې مخ ت��ورې دی ،هغه وخت چې په کنفرانس
ډک چ��ې د منځنی��و پیړی��و پنځه کلن��ه واکمنۍ په ل��ړ کې پر
کې حنی��ف اتمر او علومی د ډاکټ��ر منوچهرخانی په وینا "د
ښ��ځو او سړو یې د ژرندې تیګې ګرځولې دی او یوولس کاله
تاری��خ مفعوالن" یې ولیدل ،د ربړون��و الندې او پولیګونونو
د ب��ې ګناه خلکو وژلو کې له امریکا س��ره په س��یالۍ بوخت
ک��ې د آزادۍ غوښ��تونکو وژن��ه او د  ۱۳زرو د مړو لس��ت او
وو ،تراوس��ه ب��ه یې ن��ه وی پیژندلی .کومه "س��وله"؟ د دوی
 ...د دوی د غټ��و او ناول��و
د امریکای��ی څښ��تن لخ��وا
سترګو پروړاندې ونه دریدل
زموږ د تاریخ ناوړو خاینانو
او له هغوی یې ونه پوښ��تل
ته برخه ورکول سوله منځته
چ��ې تاس��و ناول��و پ��رون د
راوړل��ی ش��ی؟ ک��ه چی��رې
کرملین درګاه کې سر سولو
آغل��ې فرخن��ده او نیلوف��ر
او نن ورځ په خپله غاړه کې
نالوس��ته وی ،پر دې مطلب
د س��ی.آی.ای او بنس��ټپالو
پوهی��دل ،هغ��ه مه��ال چې
د غالم��ۍ په پ��ړی نازیږۍ،
مذهبی دجاالنو خپل منځۍ
څرنګ��ه او پ��ه ک��وم ح��ق له
دښ��منیو کې دومره جنایت
س��ولې خبرې ک��وئ؟؛ چې
او خیانت وکړ ،نو اوس چې
د کنفرانس ټول��و حاضرینو
دوی سره یوځای شی ،زموږ
پرم��خ الړو اچول��و پرځای
پ��ر خلکو به څه ب�لا راولی،
سوله یوازې د دغو جنایتکارانو او ملی خاینانو
په "ډیرې رښتینې او جوړې
تاس��و پروفیس��رانو لپاره به
محکمې او مجازاتو سره شونې ده.
ش��وې او بې ځای��ه خبرې"
ډیر ستونزمن نه وې ،په هغه
د عدالت په قربانی کیدو به
(حنی��ف اتم��ر ربړونکی) د
شرط چې ستاسو ماءخذ او
زموږ خلک هیڅکله د سولې مخ ونه وینی.

پیـام زن

شماره مسلسل ۷۰

د آند زیرمه سی.آی.ای نه وایی .تاسو او ستاسو په څیر د زده
کړو غټو لقبونو سره ،که څه هم پر حقیقت پوهیږۍ ،لیکن له
هغه څخه مخ اړوۍ ،نو ویجاړونکی یاستۍ؛ خاین تحصیل
کوونکی یاس��تۍ چ��ې د امریکا "پنځمې س��تنې" پ��ه څیر په
افغانس��تان کې خلک د امریکا او د دې مذهبی او غیر مذهبی
ډلو او ټپلو اطاعت ته دعوت کوئ .تاس��ې ورځې ش��مارۍ،
چې څه وخت په خیر سره د ډاکټر اعظم دادفر ،ډاکټر رنګین
سپنتا ،ډاکټر اسماعیل قاسمیار او نورو ناوړو او پلورل شوو
روڼ آندو په څیر د خپل پت او وجدان د خرڅالو په نرخ سره
د راتلونکی دولت کوم مقام ته ورس��یږۍ .د هغې اصلی دلیل
دا دی چې ولې د "آزادۍ راډیو" چلونکی نظیر او وحید مژده
ګان او احمد سعدی ګان د سی.آی.ای او د ایران او پاکستان
جاس��وس تروریست بانډونو ترمنځ د مذاکرې په اړه له ډیرې
خوشحالۍ د عوامو په ژبه خپل ځان "ګوته" کوئ.
امریکا چې غواړی ټولو ته وروښ��ایی چې په نړۍ کې
د نظم راوړلو مکلفیت لری او له هغې پرته په نړۍ کې اوبه له
اوبو څخه ښ��وریږې نه ،د جالدان��و یوځای کینولو او د دوی
د غاړې پړی په الس کې نیولو س��ره به وکوالی ش��ی په سیمه
کې ش��تون ته یې دوام ورکړی او د اوس��نی رژیم پرتله به ډیر
ن��اوړه مافیایی ،تړلی ،فاس��د ،د خلکو ض��د او د ملنډو رژیم
ب��ه زموږ پر خاورې واکمن کړی ،مخکې له دې چې امریکا د
تاریخ ختمیدنې په بنس��ټ دغه ناوړه مولدات هر یو د موږک
په څیر له لکۍ نیولی او لیرې یې واچوی ،څرنګه چې د ایران
شاه ،حسنی مبارک ،پینوش��ه ،سوهارتو ،ضیاالحق ،نوریګا
او نورو نوکرانو س��ره یې وکړل ،په یقین هغه ورځ رارس��یږی
چ��ې امریکا ب��ه د اقتصادی بې عالجه ناورینون��و او د امریکا
عدال��ت غوښ��تونکو خلک��و غورځنګونو او د ن��ړۍ په ډیرو
برخو کې د خلکو پاڅونونو له امله به کمزورې یا به په ګونډو
شی او د افغانس��تان دردیدونکی خلک به هم د خپلو پاڅونو
س��ره امریکایی نیواکګر به د ویتن��ام قهرمانو خلکو په څیر له
هلی کوپټرو څخه د ځوړند حالت کې تیښ��تې ته اړباس��ی او
هم د هغوی بنس��ټپاله ملګری او ټولې وطنی کړنې به محکمه
او مجازات کړی.
زم��وږ د خلکو پر مخ س��خته او له خنډون��و ډکه الره
ش��تون لری .لیک��ن تاریخ په وار وار س��ره ثابته کړې ده ،چې
س��تر ځواک امری��کا او د ده دینی او غی��ر دینی د ناوړه جنس
ډول ډول م��زدوران د خلک��و د کلک��ې ارادې پروړان��دې چې
انقالب��ی رهب��ران یې له څیرې کیدو ویره ن��ه لری ،د واورو له
زم��ری څخه به ورته ن��ور څه نه وی .دا یوازې ش��عار نه دی.
پخوانی ش��وروی زم��وږ په خ��اوره کې ماته ون��ه خوړه ،چې
امریکا به یې ونه خوری؟
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پری��ږدۍ چې دپاری��س او غی��ر پاریس
سلګونه کنفرانسونه پر الر واچول شی؛ زموږ
خل��ک د وروس��تیو دیرش��تو کلون��و خیانت او
جنایت نه بخښ��ی او نه یې له یاده اوباس��ی.
زموږ خلک نه د امریکا د اډو غوښتونکی دی
او نه دجه��ادی ،طالبی ،ګلبدین��ی جالدانو
او ددوی پرچمی او خلقی پیش��وګانو .زموږ
خلک دخپلواک ،ډموکراتیک او دبنس��ټپالنۍ
ل��ه زنځیرونو دآزاد افغانس��تان غوښ��تونکی
دی◊.

یادګیرنه:

( )١یوازې تورن اس��ماعیل واواکی او خ��ورا بدذات وینه
څښ��ونکو ته ناز ورکول ،او د رییس جمهور د سپی او خر په مرګ
ټاکلی مش��اوران چې جهادی جالدان او د ځان څخه یې خورا ډیر
پلی��د او خ��ورا خاین فرزندانو څخه دی ،کاف��ی ده چې زموږ ملت
کرزی د خورا کلکو مجازاتو مستحق وګڼی.
( )٢د "آزادۍ راډیو" یوه دنده د ټاکلو خلکو ناڅاپه مطرح
کول دی چې سی.آی.ای هغوی د مناسبو مسئولیتونو ترسره کولو
ت��ه ځانګړی کوی .د فرخندې او نیلوف��ر آواز هم د "صاحبنظرانو"
په څیر وروس��تیو څو میاش��تو په لړ کې له آزادی راډیو څخه خپور
ش��وی .په رښ��تیا څه نړۍ ده چې ماللۍ جویا د رژیم ښ��ځو څخه
ج��دا کوی :هغ��ه د قانونیانو ،س��یافیانو ،ربانیان��و ،عبدالله ګانو،
الماس��یانو ،محقق یانو ،فرید یانو ،پاینده محمد یانو او ...جرګې
څخ��ه د ویس��تلو ویاړ ترالس��ه ک��وی او ن��ورې د امری��کا او د دې
پارلمانی س��پو پروړاندې د چوپتیا غوره کولو په برکت س��ره مقام
او ډالرو ته رس��ږی .په دې ډول هغه مهال چې امریکا اړین ولیدل،
چې د طالبانو او ګلبدین لکۍ هم په قدرت کې وتړی ،او د س��ولې
کوترو او مش��روعیت س��ره ،د اعتبار او سیاس��ی هویت او پاریس
کنفران��س کې د ګډون ش��رایطو ته وړ کولو لپاره ی��ې باید د بوډۍ
ټ��ال څخه تیر کړی نو بیا یې هم د "آزادۍ راډیو" ته امر وکړ چې د
دالل او څ��و رګه روڼ اندو لکه وحید مژده له خولې د "نرم دریځ"،
"بدل��ون" او د طالبانو ترمن��ځ "درز" چې "میانه رو او تند رو" دی،
خبر ورکړی .چې په عجیب رذالت س��ره په افغانستان کې د طالبی
او ګلبدینی مالکانو لپاره د اس��انه تردد لپاره د "بې طرفه او منطقې
امن" غوښتونکی ش��و .له خپل ځان څخه کرکجن هغه سایټونه او
رسنې دی ،چې د دغې ناوړه ګلبدینی او طالبی "تحلیلګر" د لیکنو
له خپرولو نه شرمیږی.
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جنایتنامه عبدالرشید دوستم...
پیامها و تفسیرهای سیاسی دوستم بود.
همچنان مجی��د روزی قومن��دان فرقه  ۸و مع��اون نظامی
صفحات ش��مال ،جنرال یوس��ف رییس امور سیاس��ی و سخنگوی
جنبش ،همایون ف��وزی و جوره بیگ هم��ه از پرچمیهای نظامی
دوران نجیب هستند.
خالص��ه پرچمیه��ای ردهی اول همه به بیرون از کش��ور
گریختن��د و پرچمیه��ای درج��ه دوم جنبش دوس��تم را رهبری
میکردند که بخش��ی از اینان بعداً به جمع «بزرگان» غربنش��ین
شان پیوسته و متباقی مانند فیضاهلل ذکی ،سیدنوراهلل ،شاکر کارگر
و عزیزاهلل کارگر تا هنوز در رکاب جنبش سگدوی میکنند.
بیج��ا نبود که زمانی بب��رك قبل از كوچیدنش به س��مت
مسكو ،با اشاره به رش��ید دوستم گفته بود« :چه باك ،شاگردی را
پروردهام كه راه را ادامه میدهد».
فع ً
ال جنبش از نظر تش��کیالتی و سیاس��ی دچار سردرگمی
اس��ت .او تالش دارد که پسرش باتور را که تربیه شده ترکیه است
مطرح سازد .به همین منظور «بنیاد دوستم» را ساخت و باتور را در
رأس آن نصب نمود.
از توضیحات مختصر باال بر میآید که چپاول ،کشتار ،ظلم،
قدرتپرستی ،مزدورمنشی و بیناموسی دوستم و دارو دستهاش به
حدی دردناک و طویل اس��ت که بدون مبالغه داستانهای بیرحمی
او باید در چندین جلد تحریر گردد.
حال مختصراً فهرستی از جنایات مستند او را مرور میکنیم
که بخش عمده آن قب ً
ال در صفحات «پیام زن» انتشار یافتهاند:

غارت
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ما را جنب��ش چور کرد ،یعقوب کچوک قوماندان جنبش  ۱۲۰تن
روغن و  ۱۵٠۰کارتن چای س��یاه را چور کرد ».آقای میرزا ادعا
میکند که در این جنگ رهبران درگیر به س��ربازان شان امر کرده
بودند که «سر مردم از ما و مال شان از شما».
ف��ردی در مزارش��ریف که نخواس��ت نامش افش��ا ش��ود
گفت«:من ش��اهدعینی جنگ جمعیت و جنبش بودم .نیروهایی که
بع��د از جنگ از کوچه مارمول برمیگش��تند ام��وال مردم و حتی
کمارزشترین چیزهایی چون قفس کبک را هم میبردند».
● بتاریخ  ١۰حمل س��ال  ١۳۷۴یكی از قوماندانان دوستم
ب��ا همكاری حزب وحدت ،آمر اعاش��ه فرقه  ١۸را به بهانه این كه
قومان��دان فرقه او را خواس��ته اس��ت ،از خانهاش كش��یده با خود
میبرن��د .متعاقب ًا در یك كاس��ت آوازش را ثبت نموده به فامیلش
میدهند و طالب دو هزار لك افغانی میش��وند .خانم آمر مذكور
تمام زیورات و خانه خویش را بفروش رسانیده پول مطالبه شده را
به دزدان و «برادران جهادی» هم مسلك شوهرش تسلیم مینماید.
● ش��ب  ۱۰ق��وس  ۱ ۳۸۱گروپ��ی از دزدا ن مس��لح ب��ه
س��ركردگی علی ك��ه عضو خاد خلق و پرچم بود و بعدا جنبش��ی
ق به من��زل رییس یارجان
ت چهار س��ركه كود و بر 
ش��د در قس��م 
ی نیس��ت و همه به
میرون��د .دزدان با این گمان كه در خانه كس�� 
عروس��ی رفتهاند ،بیخبر از این كه پیر مردی با پس��ر  ۱۶ساله در
خانه بودند .س��اعت یازده شب به مجرد داخل شدن در قلعه دو دزد
با فیر پسر كشته شدند .چو ن فیرها زیاد شد افراد مسلح چهار سركه
نیز به طرف محل حادثه حركت كردند .دزدان با دادن دو كشته به
قطعه عس��كری قلعهجنگی فرار كردند .كشته شدگان یکی كنشكا
ی دهدادی و دومی
ب برحال هوای 
پس��ر عس��كر خان صاحبمنص 
محمد نادر بود .وقتی قوماندان امنی ه شهر مزار از محل حادثه دیدن
میكند ب ه همتای خود د ر ولس��والی دهدادی میگوید« :دزدان از
منطقه شماست ».قوماندا ن امنیه دهدادی در جواب میگوید« :بلی
دزدان مربوط جنبش ملی و اسالمی افغانستان شماست».
● ش��بی در منزل یكی از س��اكنا ن مزار چن��د دزد داخل

● بعالوه وحشتناکترین قساوتها که در سگجنگی میان
جمعیت و جنبش در زمس��تان سال ۱۳۷۲در مزار ،اموال و
دارایی اهالی نیز مورد تاراج آنان قرار گرفت.
محمد ش��ریف یک تن از شاهدان عینی آن روزها
در م��ورد این چور و چپاولها -که در س��گ جنگیهای
افغانس��تان بسیار معمول بوده و اکثر تنظیمها بعد از تسخیر
مناط��ق گروه متخاصم به آن دس��ت زدهان��د -میگوید:
«جنگ توسط رس��ول پهلوان معاون اول نظامی دوستم از
مرکز آغاز و باالخره به مزارش��ریف رس��ید .زد و خورد
تقریبا س��ه روز دوام کرد و حزب وحدت با آنان همکار
ش��د .مناطقی چون کوچه مارمل ،کوچه دروازه ش��ادیان
و کوچ��ه چغدک از طرف قوماندان��ان اطراف درگیر در
جنگ چ��ور و چپاول و حتی اش��یای مانند چاینک نکل،
باتور دوستم با داکتر نقیاهلل فایق و داکتر عنایت وکالی دوستمی
قالین ،گلیم وغیره بصورت تقریبا کامل از خانههای مردم
در «طویله ملت» که در نشستی در کشور ترکیه پیرامون بحث هزارهها
به یغما برده شد».
دركنفرانس همبستگی تركهای جهان دایر شده بود.
میرزا محمد کارمند یک شرکت تجارتی و شاهد
(منبع :فیسبوک داکتر نقیب اهلل فایق)
عینی دیگری چشمدید خود را چنین بیان میدارد«:اموال
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گردیده دس��تهای صاحب خانه را بسته ،تلویزیون ،تیپ ،قالین و
س��ایر اش��یای خانه را با خود میبرند .فردای آن روز صاحب خانه
نزد رسو ل پهلوان كه امنیت محل را به عهده داشت عارض گردید.
رس��ول پهلوان از عارض پرس��ید که چه چیزها برده ش��ده است و
صاحب خان ه ما ل و اش��یای دزدی شده را نام برد .رسول پهلوان در
ب گفت« :آنان س��ربازان من نیس��تند ،زیرا من برای سربازان
جوا 
خود دس��تور دادهام كه اگر میخواهید در منزل كس��ی به دزدی
بروید س��عی كنید ك��ه حتی جاروب خانه را ه��م نگذارید .به این
سبب ما را مردم گلیمجمع لقب دادهاند .چون ما ل اندكی را بردهاند
دزدان از جمله افراد من نیس��تند .برو كاكا س��ربازان من را متهم به
دزدی ما ل خود نكن».
● بتاریخ  ۲۱قوس س��ال  ۱۳۸۶قوماندانان نیرومند جنبش
دوستم بنام کمال و حاجی پاینده محمد (فعال وکیل پارلمان) پنجصد
جریب زمین زراعتی مردم اس��حاقزایی ولسوالی سیدآباد والیت
سرپل را غصب نموده و مالکان اصلی آن را که قریب پنجاه فامیل
میش��وند به کوچ اجباری مجبور کردند .نوراهلل باش��نده ولسوالی
سیدآباد سرپل که به قول خودش بنابر ظلم قوماندان کمال از خانه
و کاش��انهاش بیجا گردیده و به شهر مزارشریف مسکن گزین شده
است میگوید« :در ۲۱قوس سال  ۱۳۸۶اختر محمد برادر و محمد
هاشم پسر کاکایم توسط کمال قوماندان در یک کمین مورد هدف
کالش��ینکوف قرار گرفته زخمی ش��ده و جهت تداوی به پاکستان
رفتند .ما با تمام خانواده به زور از سرپل رانده شده و زمینهای ما
هم غصب شده است».
اف��رادی را که حاج��ی پاینده از قوم اس��حاقزایی به قتل
رسانده عبارت اند از نادرخان ،اماناهلل خان ،عطا محمد خان ،میرزا
محم��د خان ،باز محمد خان ،نعیم خان ،انس خان و جمال خان که با
بیچارگی تمام کش��ته شدند و جنازههای شان روزها دفن نشده ماند
تا سگها آنها را خوردند و بعد استخوانها با اجازه حاجی پاینده
دفن گردیدند.
از جمله این افراد عطا محمد خان که از افس��ران سابقهدار
اردوی س��ردار محمد داوود خان بود ،توسط قوماندان پاینده پس
از قتل به عقب موتر با ریس��مان بس��ته شد و در جادههای ولسوالی
سیدآباد والیتسرپل جهت عبرت دیگران گردانده شد.
ش دوستم كمك
● تركیه ،ازبكس��تان و قزاقس��تان به جنب 
سیاسی ،تس��لیحاتی و پولی مینمودند .بطور مثال  ۵۰۰نفر شاگرد
در س��ال  ۱٣٧۴از شهرهای مزار ،ش��برغان ،میمنه و نواحی آن به
تركیه جهت آموزش نظامی و سیاسی فرستاد ه شدند .در ثور همان
س��ال چهار فروند طیاره جنگی و دهها چهلمیله و س��ایر اسلحه را
اسالم كریموف در اختیار دوستم قرار داد .همچنان قزاقستان مبالغ
هنگفت پول به مقدار  ۴۴بلیارد افغانی را چاپ و در خزانه دوس��تم
س��رازیر کرد .از این مبلغ س��هم حزب وحدت صرف یک سوم و
بقیه آن مربوط دوس��تم بود .این اس��کناسهای بیارزش بنام پول
جنبشی معروف گشت که در ساحات دیگر مملکت چلش نداشت.
● دوستم خانهای در شیرپور کابل بنام پسر ارشدش باتور و
نیز چندین خانه در ش��هر نو کابل دارد .غارت و رهزنی منبع اصلی
عایداتی دوستم و «گلیمجمع»ها میباشد.
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تجاوز
● در سگجنگی میان جمعیت و جنبش در۱۳۷۲حدود ۵۰
زن مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند ،به شمول عضو خانواده قاری
نعمان برادر عثمان سالکزاده والی والیت بلخ.
● شریفه دختر موس��ی خان پیلوت متقاعد ،در  ۲۹میزان
س��ال  ۱۳۷۱با دیدن جس��د در خون آغش��ته پدر دانست که یگانه
مدافع خود را از دست داده و بزودی قوماندان درنده شراف بیگ،
با وجود داشتن سه زن او را هم به عقد خود در خواهد آورد.
گل اندام معلم ادبیات در لیسه نسوان شهر میمنه که همسایه
شریفه و شاهد عینی قتل موسی خان بود ،خاطره تلخ این حادثه را
چنین حکایت کرد« :شریفه با چشمان مملو از اشک و موهای دراز
و پریش��ان باالی جسد پدر زار و حیران گریه میکرد و به افرادی
که در اطراف جن��ازه حلقه زده بودند با نگاههای مظلومانه التماس
مینمود ک��ه نجاتش دهند و اما دریغ که س��رها در گریبان بود و
هیچکس��ی توانمندی نجات او را نداش��ت .زیرا پدر شصت ساله او
یک روز قبل بنابر مخالفت با این ازدواج اجباری به قتل رسیده بود.
قبل از موس��ی خان افراد دیگری چون داکتر حسن ،داکتر نظامی
فاریاب ،ایل بیگی متنفذ ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب و ...نیز
به امر رسول پهلوان به همین شکل کشته شده بودند».
ش��راف بیگ معاون نظامی رس��ول پهلوان در آن زمان بود
و این هر دو از جمله معاونان دوس��تم بودند .شریفه که قربانی این
جنایت اس��ت ،میگوید« :من با دیدن ش��راف بیگ بر اثر شوک
روانی بیهوش گردیدم چون در زندگی هیچگاه فردی با چنان ظاهر
هیبتناک ندیده بودم».
● ب��ه تاریخ  ۹قوس  ۱۳۷۵س��یدزینالدین قوماندان فرقه
 ۲س��رحدی آقچه و آمر امنیت والیت بلخ به مكتب نس��وان آقچه
جهت بازدید از جریان امتحانات میرود .او یكی از معلمان مكتب

لطیف پدرام خوشخانهای و دوستم جنایتپیشه

آقای اسماعیل خویی وقتش است که با الهام از این زوج
پر افتخار هم چیزی مثل «لطیف جان بخوان» بسرایی!

پیـام زن

شماره مسلسل ۷۰

مذكور را زی��ر نظركرده و روز بعد با پول ،موتر پجیرو و تفنگ
به خواس��تگاری وی میش��تابد .پدر معلمه ج��داً مخالفت مینماید
ول��ی با تهدید پهلوان جانی ،مجبور میش��ود كه دخترش را راهی
حرامس��رای وی نموده و سرنوش��ت دخترش را با سرنوشت دهها
دختر و زن جوانی كه اس��یر جنایتكاران خاین دوس��تمی اند ،یكی
سازد.
● در س��ال  ۱۳٧۴در ش��هر م��زار زنی بنام آمنه توس��ط
زرگی یكی از س��گان ش��كاری دوستم اختطاف میش��ود كه بعد
از چند ش��بانه روز در اث��ر تجاوز پیهم زرگی و همدس��تانش جان
میدهد .جنایتكاران جس��د زن را داخل بوجی نموده در چاه منطقه
ایشاننش��ین مزار میاندازند .بعد از مدتی جسد توسط اهالی كشف
و به «قوای امنیتی» محل اطالع داده میشود .جریان كشیدن جسد
از داخل چاه مستقیم ًا توسط تلویزیون بلخ پخش گردید.
● زرگی كثیف در جریان یك س��رقت فامیل پنج نفری را
در چهارراهی حاجیایوب ش��هر مزار از دم تیغ كش��یده و اموال
ش��ان را تاراج نمود .چندی بعد وقت��ی خدایداد آمر مالی صفحات
ش��مال بنابر خصومت دیرینه در مسیر راه شبرغان توسط زرگی به
قتل میرسد ،وی دستگیر و در محبس شبرغان زندانی میشود .اما
لعل پهلوان كه نبیال ،عارفه و ش��فیقه خواهران زرگی را همیشه در
خدمت داش��ت ،به تاریخ  ۵قوس  ۱۳۷۵هر س��ه را جهت شفاعت

ملیشههای دوستم در جنگهای داخلی کابل در .۱۳۷۲
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برادر نزد دوس��تمبای میفرس��تد و بعد از كسب رضایت «رهبر»،
زرگی از زندان آزاد و با برپایی خیرات عمومی ،مجدداً مسلح و به
استخدام در میآید.
● عبدالهادی مردی  ۳۵س��اله که در شهر جاللآباد گدایی
میكند .وی در سنگ جنگیهای كابل در اثر حمله راكتی جهادیان
ت داده است.
پاهایش را از دس 
فامیلش هش��ت نفر میباش��ند و با گدایی نان بخور و نمیر
آنان را پیدا میكند .در سال ۱۳۷۳دختر جوانش را دوستمیها در
ی ندارد.
مزار ربودند كه تا كنون از وی اطالع 
● بتاری��خ  ۱۴عقرب  ۱۳۸۱عنای��تاهلل فرزند رجبعلی
ن قوماندانان مجید
خس��ربره رجببای قوماندان (از سرش��ناستری 
روزی) از داوود قصاب خواست تا دخترش را به وی بدهد .داوود
جواب رد داده میگوید« :تـو زن و اوالد داری و از طرف دیـگر
از لحاظ سن و س��ـال ه م تفـاوت زیاد است ».اما عنایتاهلل قناعت
نمیكند.
داوود قصاب با پس��رش عبدالفتاح نزد رجببای میرود و
موض��وع را ب�� ه او میگویند .رجببای ه م به آنان آمران ه دس��تور
میدهد« :فیصله از من اس��ت .دختر خ��ود را باید به قوماندان من
ن قریه زن��ده بمانی ».باالخره
بده��ی در غیر آن نمیتوان��ی در ای 
پدر و برادر دختر را كه تس��لیم نمیش��وند زیر لت و كوب شدید
ت آنان
میگیرند تا اندازهای كه هر دو بیهوشش��ده و بدون رضای 
به نام رسم و رواج فیر تفنگ صورت میگیرد و توسط مالی محل
نكاح دختر با عنایتاهلل بسته میشود.
● در ماه عقرب  ١۳۷۴یكی از داییهای خویشاوند دوستم
با قوماندان و چند نفر مسلح جلو زن جوانی معلم در مكتب خدیجه
جوزجان را گرفته از او میخواهند تا س��وار جیپ شود و خواست
قوماندان بیناموس را برآورده سازد اما زن بروی آنان تف انداخته
و دشنام میدهد .قوماندان وحشی فوراً با تفنگچهاش معلمه را بقتل
میرساند .شب هنگام نیز به خانه وی هجوم برده اعضای فامیلش را
با خود میبرد تا راز جهادیاش افشأ نشود .تا كنون از زنده و مرده
فامیل سیاهبخت اطالعی نیست.
● بتاریخ  ۳عقرب  ١۳۷۴پسر شانزده سالهای توسط افراد
شورای همآهنگی دوس��تم ربوده میشود .ربایندگان از پدرش كه
مالك هوتل البرز شهر مزار است مبلغ  ۳۰لك افغانی جهت رهایی
وی خواس��تار میش��وند .اما پسر موفق به فرار ش��ده و به كمك
تكس��یرانی به خانه برمیگردد و دری��ور مبلغ دو لك افغانی انعام
میگیرد .پسرك در مدت زندانی بودنش نزد جهادیهای شرفباخته
ت و كوب فراوان قرار گرفته بود.
مورد تجاوز جنسی و ل 
● بتاریخ ۲۴سنبله سال ۱۳۸۲قوماندان محیالدین بادیگارد
دوستم دختر هشت سالهای را از پرورشگاه اختطاف و در جنگلباغ
ش��برغان مورد تجاوز قرار میدهد .طفلک معص��و م بعد از حادثه
حواس خود را کام ً
ال میبازد.
● پس��ر ۱۷س��اله حاجی پاینده بنام نجی��ب بتاریخ  ۲۹دلو
س��ال ۱۳۸۶با دو دوست دیگر خود بر یک دختر ۱۲ساله که متعلم
صنف شش��م مکتب بود به صورت دستجمعی تجاوز نمودند .دولت
فاسد کرزی جریان ماجرا را نظاره داشت ولی هیچ اقدامی شایسته

پیـام زن

شماره مسلسل ۷۰

پسر دوستم ،پویای راه پرجنایت و خیانت پدر
نکرد تا این ک��ه نجیب کثیف بعد از مدتی بیخیال به خارج رفت.
هر چند که این حادثه دردناک وس��یع ًا توس��ط رسانهها هم به نشر
رسیده بود.
● دوستم جهت عیاش��ی و خوشگذرانی خویش قصری را
در بندر اندخوی شهر شبرغان در ساحه دهها جریب زمین با داشتن
حوض آببازی و چمن به مصرف ملیونها افغانی اعمار نموده است.
عیاش��ی یكی از امراض عالجناپذیر «رهبر» جنبش ملی و اسالمی
میباشد .او به وسیله دالالن خود به نامهای نظام و بچه جمال هزاره،
برای خوش��گذرانی و هرزگی زنان را از ش��برغان و مزار به قصر
میآورد .همچنان روس��پیهای ترکی و ازبکی شب و روز در حال
رفت و آمد در قصر افسانوی دوستم میباشند.

قتل
● روز اول عي��د قرب��ان ( ۹ث��ور  )۱۳۷۵جنگ 
ی
ش��ديدی بين تفنگداران عمر و بدل (قوماندانان دوس��تم)
و مجيد پادش��اهخان (قوماندان حزب اس�لامی گلبدين)
در ولس��والی خل��م تاش��قرغان در گرفت ك��ه در اثر آن
دكانهای ش��هر به آتش كشيده ش��د و اموال آنها توسط
ی غارت گرديد .در اين جنگ ۲۵
رهزن��ا ن جهادی و خاد 
نفر به قتل رسيدند و تعداد زيادی نيز زخمی شدند.
● در ج��وزای  ١۳۷۴دگ��ر جن��رال میرهاش��م
قومان��دان كندك محاربوی به همدس��تی ت��ورن جنرال
صادق قوماندان عمومی شبرغان یك عراده موتر عسكری
را به دو نفر به مبلغ  ۷۵۰لك افغانی بفروش میرس��انند.
بعداً افراد خود آنان موتر را متوقف كرده خواهان اس��ناد
آن میشوند .چون سندی وجود نداشت هر دو را به جرم
دزدی به دش��ت س��لطان كوت برده یکی را بعد از گرفتن
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پول رها و دومی را که پولی نداشت به قتل میرسانند.
● در منطقه هرخ ولس��والی ش��ولگره والی��ت بلخ مردمی
ك��ه از ظلم و س��تم ،جریمههای نق��دی ،تجاوز و كش��تار یكی از
قوماندانان گروپ اكهیاسین دوستمی بنام امامالدین به ستوه آمده
بودند تصمیم گرفتند تا آن جنایتكار را به جزای اعمالش برس��انند.
بتاریخ  ٢٢س��نبله  ١۳۷۴چند تن از اهالی ب��ه اتفاق لطیف یكی از
بادیگاردهای امامالدین ،او را در مسیر بازار هرخ به رگبار ماشیندار
بس��ته و بقتل رس��اندند .ولی بعد از این حادثه ،دوس��تمیها باالی
لطیف ،فامیل و اقاربش یورش برده  ٢۰نفر را كه اكثر شان زنان و
حتی اطفال گهوارهای بودند ،به قتل میرسانند.
● پدر صمد (قاتل رس��ول پهلوان) از مرگ رسول پهلوان
اطالع پیدا نموده نزد زمان پهلوان (برادر رسول پهلوان) میرود تا
از صمد احوال بگیرد .زمان پیر مرد را به خانهی خود برده شاجوری
ب��ه دهنش ضربه نموده او را از بین میبرد .بعد زمانپهلوان با یك
تعداد از افرادش سراغ باقی اعضای فامیل صمد (مادر ،برادر ،ماما،
كاكا و دوس��تان او) رفته همه راگلولهباران میكند .همزمان با این
قضیه پانزده تن از قوماندانان و افراد مس��لح از كوهستان ولسوالی
ل��والش میمنه كه از نزدیكان صمد بودند ،ن��زد ُگلی پهلوان (فعال
وکیل پارلمان) به فاتحه میآیند كه در نتیجه همه از دم تیغ كشیده
میشوند.
عالوه بر این ،زمانی كه جس��د رس��ول را از مزار به میمنه
میبردن��د ،در می��دان هوایی آنجا زم��ان پهلوان ،تم��ام محافظان
برادرش را دس��تگیر و به جرم اطالع داش��تن از قتل رسول ،اعدام
میكند .م��ردم میگویند او (زمان) این كش��تارها را با اش��اره و
حمایت دوس��تم انجام میدهد تا دس��ت داشتن خود دوستم در قتل
رسول علنی نشود.
● بتاريخ  ۲۲حمل  ۱۳۷۵روز ميل ه گل سرخ از چمن روضه
هفت زن و دختر ربوده ش��ده و بعد از تجاوز ب ه قتل رسيدند كه از
آن جمله  ۶جسد در دشت شاديان مزار يافت شد.
● بعد از شكست ماه عقرب سال  ۱۳۷۳دوستم كه طی آن
دهها نفر بدست باند ربانی اسیر و صدها نفر خلع سالح شدند ،افراد

دوستم ،احمد شاه مسعود ،جنرال ظاهر در منزل ایشان کمال.

پیـام زن

شماره مسلسل ۷۰
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عبدالهادی مردی که از شدت جنگها به جالل آباد پناه برده
مجبور به گدایی شد .وی در سگ جنگیهای كابل در اثر
ی جهادیان پاهایش را از دست داده است.
حمل ه راكت 
دوس��تم بتاریخ  ٢٢عقرب سال ۱۳۷۴چش��مان رحمتاهلل جمعیتـی
(از ولس��والی چمتال) را كشیـدند تا خشم و قهر شان را تبـارز داده
باشند.
● در اوای��ل قوس ١۳۷۴و اوج ددمنش��یّهای جنبش��یان،
دوستم بدلیل ترس از خش��م مردم و جهت تداوم قدرت خطاب به
پهلوانان و قوماندانان خود گفت« :كارد س��تم و جنایت را یكباره
به استخوان مردم نرسانید .شما در زندگی خود روی موترهای تیز
رفتار را ندیده بودید و از خیرات جنبش ملی و اس�لامی هر كدام
صاحب موترهای شخصی ،آپارتمانها و پول شدید».
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رسیدن به شهرك حیرتان این كاروان با نیروهای ذخیرهی حیرتا ن
ی درگیر شده
یكجا در  ۲۰حوت  ۷۶با «برادران» جنایتكار وحدت 
و در  ۲۴س��اعت تمام پوس��تههای وحدت تصفی��ه و نصیر دیوانه
قوماندان جانی حزب وحدت با تقریب ًا یكصد نفر كش��ت ه و اجساد
ی آمو انداخته شد.
آنان به دریا 
در این جریان ،چهار نفر از یك فامیل توسط اصابت راكتی
جان س��پردند و حدود  ۶۰نفر از طرفین و اهالی ش��هرك حیرتان
زخمی گردیدند .دوس��تمیها تمام اموال ادارات و مؤسس��ات این
منطقه را كام ً
ال چور نمودند .حتی س��ه نفر از غنیمتگیرا ن مس��لح
در دفتر قوماندانی آن شهرك به خاطر تصاحب یك چوكی گیت
به گیت شدند.
روز بع��د تفنگ��دارا ن حزب وحدت در ش��هر م��زار زد و
خورد شدیدی را علیه مواضع ملیشهها آغاز نمودند .ملیشهها قوای
سرحدی ،ش��ركت تیلكشی ،ریاس��ت نفت و گاز ،ریاست امنیت
دولتی ،خانه دوس��تم ،منزل حیدر جوزجانی و آپارتما ن دوستم را
ت اكبری
به نیروهای حركت اسالمی ،حزب اسالمی و حزب وحد 
تسلیم نمودند ،چون قبل از تعرض ،دوستم با گلو ،سید علی جاوید
ت اكبری در
سرپرس��ت حركت و كاظمی مس��ئول سیاس��ی وحد 
ی به تفاه م رس��یده بودند .در این زد
مورد گوشمالی محقق وحدت 
و خورده��ا تقریب ًا  ۶۰نفر از ملیش��هها كش��ته و متباقی فرار كرده
و یا اس��یر ش��دند و نیز حدود ده نفر از م��ردم بیدفاع ب ه هالكت
زخمی گردیده و خسارات زیادی به مناطق

رسیده و حداقل  ۳۰نفر
مسكونی وارد آمد.
نیروه��ای طرفین در خ��ارج از ش��هر در دوراهی حیرتان
ی نموده بودند كه ب��ا پرواز طیاره بمبافگن دوس��تم،
صفآرای�� 
ی س��یدعلی جاوی��د ،كاظمی،
ح را به س��ركردگ 
محقق هیئت صل 
خلیلی ،ربانی و س��ایر الش��خواران جبهه متحدش��ان نزد قوماندان
س برقرار شود و سر انجام
عمومی صفحات ش��ما ل فرستاد تا آتشب 
موقت ًا آتش س��گجنگی خاموش ش��د .ولی مردم با پیدا شدن سر
ی را
و كل ه مكروب مش��هور جه��ادی گلبدین روزه��ای خونینتر 

نمونهای از سگجنگی تنظیم
دوس��تم بع��د از تصفی��ه فاری��اب از وجود
نیروهای ملك و تحكیم خط بادغیس به فكر حاكمیت
بر مزار و نواحی اطراف آن شد و پنجاه فیصد مواضع
و پوس��تههای قبلی خود را به جز از ساحه كود و برق
و ش��هرك حیرت��ان از حریفان جهادی بدس��ت آورد
ی و ملیشههای ملك در كمین
ولی جناح محقق وحدت 
نشستند .بیاعتمادی روزافزون باعث تشدید تضادشد
ت��ا این كه بخش��ی از نیروهای حزب وحدت مس��تقر
در حیرت��ان جهت تجلیل س��الگرد پ��در جنایتكاران
علیمزاری به مزار آمدند و دوس��تم با استفاده از این
فرصت ستونی از نیروهای مسلح خود را زیر نام اعزام
به جبه��هی کن��دز از راه حیرتان حرك��ت داد كه با

دوستم با جمعی از چوکرههای بیغیرت گلمجماش که چهرههای کریه و
پلید شانرا میخواهند با پوشیدن دریشیهای مود روز پنهان سازند.
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پیش��بین بودند .در جریان این س��گجنگیها صدها منزل ،دكان،
ش��ركت و مؤسسه داخلی و خارجی به ش��مول دفتر صلیب سرخ،
ش��فاخانه دو صد بستر ،ریاست نفت و گاز شمال ،منزل و آپارتمان
دوس��تم ،خانه حیدرجوزجانی ،منزل شاروال عمری ،منزل كامگار
و ...ب��ه غنیمت در آمد .جالب اینس��ت كه رییس نف��ت و گاز به
زبان خود اقرار داش��ت كه در ختم جنگ حدود پنجاه نفر مسلح از
حركت و وحدت اكبری داخل تفحص��ات گردیده تعدادی موتر
ی دیگر می��ز و چوكی را .رییس
ی را میبردند و تعداد 
برم��هكار 
مذكور با غرور ادامه میدهد ك ه ناچار ش��د به محقق و س��یدعلی
جاوید معاو ن صاحب صدارت عظمی دولت اس�لامی و ربانی تلفن
ت توسط افراد مسلح تان به تاراج رفت.
كند كه تمام هستی تفحصا 
آنان مس��ئوالنی را بنام نوری و رفیعی فرس��تادند تا جلو سارقان را
بگیرند .غنیمتگیران س��پاه دولت اس�لامی در اولی��ن برخورد به
مسئوالن شان در حضور رییس صاحب گفتند به جاوید بگویید كه
ق ماست .بعداً رییس
بعد از مدتها برای ما یك وند رسیده و این ح 
صاحب به گارنیزیون اطالع میدهد .ولی دزدان و اوباشان دزدبگیر
ی میرسند كه وندگیران
گارنیزیون به سركردگی علم س��یاه زمان 
حق ش��ان را برده بودند .آنگاه افراد گارنیزیو ن مس��ئولیت امنیتی
تفحص��ات را میگیرند .ریی��س بیچاره و نام نهاد ب��از هم درد دل
میكند« :شبها با استفاده از تاریكی افراد امنیتی گارنیزیون داخل
تحویل خانههای ریاس��ت مثل سگ ش��كاری بو میكشند تا اگر از
دزدان دست اول چیزی باقی مانده باشد».
هنوز وضع نورمال نش��ده بود كه قوای توپخانه دوس��تم
به س��ركردگی ش��یرعرب یكی از قوماندانان خونخوار آن س��احه
ی كود و برق را محاصره نموده و پوستههای امنیتی حزب
رهایش�� 
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وح��دت را زیر آتش گرفت .در جری��ان درگیری  ۳نفر از حز 
ب
وحدت كش��ته ،یك نفر زخمی و  ۸نفر مسلح آنان فرار نمودند و
قوماندان وحدتی بنام مبین نیز از بین رفت .دامنه جنگ ب ه شیخآباد
ی و قلعه جنگی كش��یده شد .در ش��یخآباد بعد از دو ساعت
دهداد 
مقاومت  ۳۰نفر اسیر و  ۴كشته بجا ماند ه و طیارههای دوستم فرقه
ل را بمباران كردند.
 ۳۰وحدت واق ع قلعه تختهپ 
ف��ردای آن روز لعلمحمد پهلوان معاون دوس��تم از منطقه
ی را كه در
ش��یخآباد دیدن میكن��د و بعضی از اموال قلع��ه جنگ 
ب وحدت ربوده
ط افراد ح��ز 
ماه س��نبله  ۷۶با آمدن طالبان توس�� 
ش��ده بودند دوباره مصادره میكنند .همچنان از خان ه س��یدكاتب
آمر مالی حزب وحدت  ۲۷پایه یخچال بیرون آوردند .لعل پهلوان
فرم��ان تاراج تمام اموال منازل آ ن محل را صادر میكند .بعد افراد
مس��لح شیرعرب كلیه س��اكنان آن منطق ه را بیرون كشیده و اموال
آنان و نیز دروازه ،كلكین و س��رطاقهای مناز ل را تاراج میكنند.
جنگ موقت ًا خاموش میش��ود ولی شهر و نیروهای حزب وحدت
در محاصره كامل نیروهای دوستم قرار میگیرند.
در جریان جنگ مواد غذایی ،البس��ه ،مهمات و سالح ثقیله
و خفیفه مستقیم ًا از ازبكستان ب ه شهر حیرتا ن برای دوستم میرسید.
ی مزار همه روزه
همچنا ن طیارهه��ای ایران از طریق میدان هوای�� 
ی خود مهمات میرس��اند .خالصه دو طرف جهت
به س��گان وحدت 
ی در تالش
تحكی�� م مواضع خود برای جنگ خانمانس��وز دیگ��ر 
بودند◊.

از سایت ما دیدن کنید
شمارههای گذشته
«پیام زن» ،اعالمیهها،
گزارشها ،تصاویر،
کلپهای ویدیویی،
سرودها و سایر
اسناد «جمعیت انقالبی
زنان افغانستان» در
دسترس اند:

http://rawa.org
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نیمه ممنوعهی...
حمیرا نکهت دستگیرزاده و از این قبیل تسلیمطلبان
میگذاشتی ،آیا استفاده از شعرهای سیاسی حمید
مصدق و فروغ فرخزاد را به احمد ظاهر پیش�نهاد
میکردند؟

احمدظاهر نه فرصتش را داش��ت و ن��ه ضرورتش را که به
«اه��ل ادب» ادعایی و ارتجاعی داکت��ر جاوید رو بیآورد؛ روحیه
انسانی و آزادیطلبانهی خودش او را در انتخاب شعر رهنمون بود.
بل��ی ،آن جنب�ه از هن�ر احمد ظاه�ر را که

نویس�ندگان و رس�انههای مافیایی کشور کوشیده
و میکوش�ند از دی�ده مردم پنه�ان دارند ،منش
آزادیخواهانهی هرچند محدود اوست که در چندین

نمونه ثابت میشود:
احمد ظاهر شعر معروف «صبر خدا» از معینی کرمانشاهی
را ک��ه تا به آن زمان از حنجره هی��چ آوازخوانی (حتی در ایران)
ش��نیده نش��ده بود ،خواند .جالب اس��ت که تا امروزهم هیچ کسی
جرئت خواندن «صبر خدا» را نکرده است؛ «زندگی آخر سرآید
بندگی در کار نیس��ت» ابوالقاسم الهوتی و «کیست در شهر که از
دست غمت داد نداشت» فرخی یزدی را با آهنگهای بسیار زیبایی
سرایید؛ قسمتی از منظومه «آبی ،خاکستری ،سیاه» و «باران شیشه
پنجره را شست» حمید مصدق و «یاغی» از داکتر هوشنگ شفا را
سرود؛ «به داغ نامرادی سوختم» بهترین شعر خلیلاهلل خلیلی شاعر
مرتج��ع ،اخوانی و درباری را خواند؛ از بی��ن صدها کار داریوش
هنرمند آزادیخواه ایران «زندانی» او را انتخاب کرد؛ و...
اینها همه نمیتوانس��تند تصادفی باش��ند .ای��ن واقعیتها
مخصوص�� ًا در ارتب��اط با احم��د ظاهر بس��یار معنادار ان��د که در
ملوثترین شرایط خانوادگی و اقارب و دوستانش میزیست و بعد
با تسلط رژیم میهنفروشان پرچمی و خلقی آن شرایط با زنجیرهای
خونبار داود ترون و اسداهلل امین و دختر حفیظاهلل امین گره خورد
و او را به تباهی تا مرز قتلش کشانید .عالوت ًا احمد ظاهر متاسفانه از
داشتن دوستی خوب ،آگاه و صادق محروم بود.

آی�ا بنیادگرای کثیف و نوک�ر برهان الدین
ربان�ی و داکتر غفور روان فرهادی که از نزدیکان
خان�وادهاش بود میتوانس�ت او را به راهی منزه
و مردمی مش�وق باشد؟ آیا ببرک وس�ا( )۲که خود
ش�رم نکرد برای حکومت دستنش�انده و اخوانی
افغانس�تان «س�رود ملی» بس�ازد ،میتوانست یا
میخواس�ت او را به بالندگی جنبههای درخشان
شخصیت و هنرش توجه دهد؟ آیا مسحور جمال که خود
طوق خاد را به گردن داشت ،میتوانست او را به تمرکز روی هنر

نینواز آهنگساز بی همتا که با شرکت در قیام باالحصار جان
باخت .او همانند ویکتور خارا مرگ را به تسلیم شدن به
حکومت پوشالیان جنایتکار ترجیح داد
انقالبی فرابخواند؟ چنانچه گفتیم ش��اعران و نویسندگان انجمنی و
به قول داکتر جاوید «اهل ادب» آن زمان که در بغل رژیم پوشالی
غنوده بودند ،چطور میتوانستند ناصح صدیق احمد ظاهر باشند که
زندگی متعادلی اختیار کرده و برای ادامه هنر یکس��ره رزمنده ،او
()۳
را به خروج سریع از کشور ترغیب کنند؟
با جواب این س��والها که مطلق ًا منفی اس��ت ،در مییابیم
که احمد ظاهر در گردابی از روابط ناپاک دس��ت و پا میزد و به
همین جهت روی آوردن نس��بی او به برخی از ش��عرهای عصیانگر
و مترق��ی ،ارج و اهمیت بیش��تری کس��ب میکن��د .او با صدای
روحنوازش تحس��ین گرم مردم را با خود داشت و با کشتهشدنش
توس��ط رژیم وطنفروش در قلب مردم جا گرفت .ولی اگر فراختر
و مصممتر در راه فریاد دردهای مردم گام میگذاش��ت و به تمام
آنچه برای سرکردگان رژیمهای مختلف خوانده بود تف میکرد،
به افتخار لقب نخستین هنرمند نامدار سیاسی ملتش هم نایل میآمد.
ش��اید جای خالی صدای احمد ظاهر پر ش��ود و چه بسا صداهایی
خوشتر از صدای او را بش��نویم .لیکن تعیینکننده این اس��ت که
ک��دام آهنگس��ـاز یا آوازخ��وان جنبـه ممنـ��وع و مغضوب او را
ش را تـا آخـر در همـان شـاهراه
اســاس کار دانستـه و توسن هنـر 
()۴
خواهـد راند.
به هرحال ،احمد ظاهر اگر چه نه سیاسی بود و نه با مبارزه
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سروکار داشت اما با بیقراری و احساسات ابتدایی به سوی اشعاری
معت��رض میگرایید ک��ه اگر تکامل میکرد ،تعلق��ش با خاندان و
رش��تههای اش��رافی ارتجاعی سس��تتر و با مردم عاش��ق آوازش
گسترش و عمق یافته و چنانچه در یک کامنت برای شکیب مصدق
آمده چه بسا داریوش و فرهاد و لیوانلی و ویکتور خارای افغانستان
میش��د .خیانت و خون پرچم و خلق که نینواز( )۵را به پیوس��تن به
قیام باالحصار تا جان باختنش کش��انید و محش��ر سیاه  ٣٠ساله که
ش��کیب مصدق را آگاهی بخش��یده ،چرا ممکن نبود احمدظاهر با
دلنشینترین صدا را به مبارزترین هنرمند نیز متحول سازد؟
دور نخواه��د ب��ود روزی ک��ه ش��اهد ظه��ور هنرمندانی
اس��تقاللطلب ،دموکراس��یخواه و دش��من بنیادگرایی جهادی و
طالبی باش��یم تا دنیا هم ببیند که هنر و هنرمندان این سرزمین آفت
زده فقط به ش��اعران و آهنگس��ازان و آواز خوان��ان انقیاد طلب،
خنثی ،حکومتی و بزدل خالصه نمیشود◊.
معینی کرمانشاهی

عجب صبری خدا دارد !
اگ��ر من جای او بودم ،همان ی��ک لحظه اول ،كه اول ظلم را
میدیدم از مخلوق بی وجدان ،جهان را با همه زیبائی و زشتی
به روی یکدگر ویرانه میکردم.
عجب صبری خدا دارد.
اگر من جای او بودم ،که میدیدم یکی عریان و لرزان ،دیگری
پوشیده از صد جامه رنگین ،زمین و آسمان را ،واژگون مستانه
میکردم.
عجب صبری خدا دارد!
اگر من ج��ای او بودم ،برای خاطر تنه��ا یكی مجنون صحرا
گرد بیس��امان ،هزاران لیلی نازآفرین را كو به كو ،آواره و
دیوانه میكردم.
عجب صبری خدا دارد.
اگر من جای او بودم ،که در همسایه صدها گرسنه ،چند بزمی
گرم عیش و نوش میدیدم ،نخس��تین نعره مس��تانه را خاموش
آندم ،بر لب پیمانه میکردم.
عجب صبری خدا دارد.
اگ��ر من جای او بودم ،نه طاع��ت میپذیرفتم ،نه گوش از بهر
استغفار این بیدادگرها تیز کرده ،پاره پاره از کف زاهدنمایان،
تسبیح صد دانه میکردم.
عجب صبری خدا دارد.
اگر من جای او بودم ،بگرد شمع سوزان دل عشاق سرگردان،
سراپای وجود بیوفا معشوق را ،پروانه میکردم.
که میدیدم مش��وش عارف و آهی زبرق فتن��ه این علم عالم
سوز دم کش ،بجز اندیشه عشق و وفا معدوم هر فکری در این
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دریای پر افسانه میکردم.
عجب صبری خدا دارد.
اگر من جای او بودم ،به عرش کبریائی ،با همه صبر خدائی،
ت��ا که میدیدم عزیز نا بجائی ناز ،برگی ناروا گردیده خواهی
میفروشد ،گردش این چرخ را وارونه بی صبرانه میکردم.
عجب صبری خدا دارد.
چرا من جای او باشم.
همین بهتر که او خود جای خود بنش��یند و تاب تماشای تمام
زشتکاریهای این مخلوق را دارد.
وگرنه من به جای او چه بودم.
یک نفس کی عادالنه سازشی با جاهل و فرزانه میکردم.
عجب صبری خدا دارد.
عجب صبری خدا دارد.

بندهایی از شعر «یاغی» سرودهی داکتر هوشنگ شفا

یاغی
بر لبانم غنچهی لبخند پژمردهست
نغمهام دلگیر و افسردهست
نه سرودی ،نه سروری
نه هم آوازی ،نه شوری
زندگی گویا زدنیا رخت بربستهست
یا که خاک مرده روی شهر پاشیدهست
این چه آیینی؟ چه قانونی؟ چه تدبیریست؟
من از این آرامش سنگین و صامت عاصیم دیگر
من از این آهنگ یکسان و مکرر عاصیم دیگر
من سرودی تازه میخواهم
جنبشی ،شوری ،نشاطی ،فریادهایی تازه میجویم
من بهر آیین و مسلک ،کو کسی را از تالشش باز میدارد-
عاصیام دیگر
من تو را در سینهی امید دیرین سال خواهم کشت
من امید تازه میخواهم
افتخاری آسمانگیر و بلندآوازه میخواهم
کرم خاکی نیستم اینک ،تا بمانم در مغاک خویشتن خاموش
نیستم شبکور کز خورشید روشنگر بدوزم چشم
آفتابم من
که یکجا ،یک زمان ساکت نمیمانم
با پر زرین افق پیمای روح خویش
من تن بکر همه گلهای وحشی را نوازش میکنم هر روز
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جویبارم من
که تصویر هزاران پرده در پیشانیم پیداست
موج بیتابم
که بر ساحل صدفهای ُپری میآورم همراه
کرم خاکی نیستم ،من آفتابم
جویبارم ،موج بیتابم
تا به چند اینگونه در یک دخمه بیپرواز ماندن؟
تا به چند اینگونه با صد نغمه بیآواز ماندن؟
شهپر ما آس��مانی را به زیر چنگ پرواز بلندش داشت آفتابی
را به خواری در حریم ریشخندش داشت
گوش سنگین خدا از نغمه شیرین ما ُپر بود
زانوی نصفالنهار از پایکوب ُپر غرور ما
چو بید از باد میلرزید
اینک آن آواز و پرواز بلند ،این خموشی و زمینگیری؟
اینک آن همبستری با دختر خورشید
و این همخوابگی با مادر ظلمت؟
من هرگز سر به تسلیم خدایان هم نخواهم داد
گردن من زیر بار کهکشان هم خم نمیگردد
زندگی یعنی تکاپو
زندگی یعنی هیاهو

یادداشتها:

 -١ب��ا درنظرداش��ت نف��وذ متعف��ن رژی��م جنایتکار ای��ران بر
روش��نفکران میهنفروش افغانس��تان ،جای تردید است که حتی «پروین
بهبهانی» اشتباهی معمولی چاپی باشد .اینان که قلم شان میشکند و زبان
شان میخشکد از فرخی یزدی و الهوتی مورد عالقه احمدظاهر بگویند،
از ذک��ر نام س��یمین بهبهانی که ش��هامت بر زبان آوردن نام ش��اعران و
نویسندگان جانباخته را دارد منطقا باید ابا ورزند تا مبادا رژیم خونآشام
ای��ران برنج��د ،رژیمی که به ش��ماری از سلس��له جنبانان روش��نفکران
مذکورجیره میدهد.
 -٢ببرک وس��ا در محفل بزرگداشت احمد ظاهر در هامبورگ
( )2009میفرمای��د« :ب��ه سیاس��ت ریش��خند میکردی��م ،از سیاس��ت
دور بودیم .انس��انهای سیاس��ی نبودیم .پای ما را گاهی اگر به سیاس��ت
میکشیدند ما کوشش میکردیم خود را کنار بکشیم».
موس��یقیدان مش��هور ما نمیداند که این همه ابرازات سیاست
س��تیزانه هیچ افتخاری نداش��ته و ضمن توجیه مماش��ات خودش با رژیم
مافیایی ،بازماندن راه پای گنجش��کک برای هر هنرمند عامی و بیشعور
است که به ساز هر رژیم جانی و مزدور برقصد و به این بهانه که «سیاسی»
نیس��ت با هر جنایتساالری جور بیاید .مگر روزگار به روی آقای ببرک
وس��ا سیلی س��ختی زد و ثابت نمود که او با س��اختن آهنگ سرود ملی
مافیای حاکم در افغانستان ،نه تنها خود را از «سیاست کنار نکشید» و آن
را «ریشخند» نکرد بلکه با خاینانهترین سیاست و خاینترین سیاستمداران
درآمیخت و هنرش را به آنان فروخت؛ درس��ت مث��ل عبدالباری جهانی
که با گفتن ش��عر سرود به اصطالح «ملی»ُ ،در شعرش را در پای خوکان
ریخت؛ ی��ا جناب فرهاد دریا که چهره رژی��م اخوانی کرزی را رنگ و
لعاب میزند ،از س��وی رس��انههای مافیایی به نام «هنرمند ملی کش��ور»
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تبلیغ میش��ود و قانونی جالد در مقر ولسی جرگه از او تمجید مینماید
که لک��هی ننگین تازهای بر جبین این هنرمند اس��ت که هوای ریاس��ت
جمهوری را با پشتیبانی امریکا و مافیای جهادی در سر میپروراند.
 -٣بدبختانه جنبش انقالبی نیز در آن حدی گسترده و فعال نبود
که با هنرمند بینظیر تماس گرفته با او به تفاهمی میرسید ،او را از غرق
شدن در مناسبات عجیب و غریب هرزه و هوسناک بر حذر داشته ،هنرش
را نقد نموده و او را حتیاالمکان کمک کند.
- ۴شکیب مصدق و مس��عود حسنزاده ،ظاهرا راه هنر با پیام و
محتوای اجتماعی را در پیش گرفتهاند .شکیب مصدق که برپایه نوشتهاش
در شرایط تسلط جنایتکاران بر کشور ،خواندنهای صرف ًا عاشقانه وجدان
او را معذب نگه میداش��ت با یاری ش��عر و موزیک حسنزاده دنبال هنر
فریادگر را گرفت« :همه چیز خوب بود بجز وضعیت امنیتی اقتصادی و
غیره در کش��ور که روز به روز رو به وخامت میرفت ( )...آیا این نوع
آهنگ نیاز امروزی جامعه ما اس��ت؟؟؟ ( )...در وضعیت کنونی مردم به
موسیقی دیگری هم غیر از جریان جاری نیاز دارند .مردم باید بدانند که
حقوق ش��ان پایمال میش��ود مردم باید بدانند که همه قربانی یک مشت
مافیای اختالسگر و سودجو میشوند .مردم باید حقشان را فریاد بزنند
و برای این هدف چه بهتر از موسیقی که امروز از هر چیز دیگر موسیقی
میتواند تاثیر گذارتر باشد».
در شرایط اش��غال و بدمستیهای اراذل بنیادگرا که داکتر سمیع
حام��د و فرهاد دریا مردم س��وگوار ما را با ش��عار «با ی��ک تن اتن کی
میش��ود» به رقص و همدلی با مافیای حاکم بر س��ر هفت��اد هزار جنازه
در کاب��ل دعوت میکنند و بیوجدانی را در حدی میرس��انند که زبان
جنایتس��االران شده و میس��رایند که «گر جهنم س��اختم ،فردوس هم
میسازمت» (آیا دژخیمان بنیادگرا که وطن را جهنم ساختند ،حاال در پی
فردوس س��اختن آن اند؟) یا «درخت دوستی بنشان» (مردم که غمگسار
و دوس��ت هم اند ،پس دوستی با کی؟ با سیاف و محقق و گلبدین و عمر
و ربانی و عبداهلل و سایر جنایتکاران؟) ،این نویدی مغتنم است .یادآوری
دیگری که درمورد حس��نزاده میس��زد این که او در نوش��تهای شکیب
را انتقاد میکند چرا مطلبش را برای انتش��ار به «کابل پرس» فرس��تاده
است .در دورانی که بسیاری با انتشار نوشتهیشان در «کابل پرس» ذوق
زده میش��وند ،این اشاره حسنزاده از اس��تغنای او و داغی بودن «کابل
پرس» حکایت میدارد .ولی به هرحال گمان نمیرود برای ش��کیب جز
پرخوانندهبودن آن س��ایت ،نکته دیگری مطرح بوده باشد .همان طوری
که در کار حس��نزاده با «صدای امریکا» جز اجب��ار «غم نان» ضرورتا
چیز دیگری نمیتواند دخیل باشد.
با این که ش��کیب مصدق به علت تهدید جانی نس��بت به خود و
خانوادهاش اروپا رفته اس��ت ،اگر وجدان تکانخوردهاش بیدارتر گشته
و از راهی که برگزیده برنگردد و در برابر هیچ جنایتس��االر س��ر فرود
نیاورد ،میتوان��د مصدر آفرینشهای ارزنده و ماندگاری ش��ود .آینده
نش��ان خواهد داد که این دو هنرمند از هنر سرکاری و از سمیع حامدها،
خال��ده فروغها ،قهار عاصیها ،ش��بگیرپوالدیانها و بقی��ه «اهل ادب»
اخوان و معامله گر ،قاطعانه گسستهاند یا نه.
 -٥فضلاحمد ذکریا (نینواز) بزرگترین آهنگس��از افغانستان،
نیز یک جنبهی ممنوع دارد :سهم و شهادتش در قیام باالحصار به رهبری
«گروه انقالبی خلقهای افغانستان» .کلیه افراد و منابع رسمی و اخوانی،
ذکر این جنبهی باشکوه شخصیت نینواز را با وقاحت نوع رادیو بیبیسی
 که در معرفی اشخاص از ذکر سابقه پرچمی یا خلقی و یا اخوانی آنانبدون آن که خمی به ابرو بیاورد غولآس��ا میجهد -زیر میزنند تا او را
همیشه هنرمندی کامال غیر سیاسی و پوسیده و مالخور معرفی دارند.
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داکتر میرویس ربیع...،
از نوکران س��ابقهدارش است ،مبلغ  ۸۰هزار دالر امریکایی برای ۹
سال اجاره داده اس��ت .بطور مثال قیمت یک خوراک سوپ ۱۰۰
افغانی اس��ت و اساس�� ًا مریضانی که در این شفاخانه بستر میشوند
توان خرید غذاهای قیمتی کافیتریای خلیل  -ربیع را ندارند.
آمریت حفظالصح��ه محیطی :خلی��ل محرابی مالک
کافیتریا آمر این بخش اس��ت .او از تمام ش��رکتهای واردکننده
مواد خوراکه ،حمامها،
حوضه��ای آببازی و
رس��تورانتهای داخل
ش��هر ب��ه بهانهه��ای
مختلف پ��ول میگیرد
در غی��ر آن دکان ی��ا
ت ش��ان تا امر
ش��رک 
ثانی مهر و الک است.
ای��ن در حالیس��ت که
با تاس��ف صحت عامه
بلخ هیچ نوع البراتوار
دوایی و غذایی ندارد
داکتر خلیل اهلل محرابی
ت��ا صالحیت بررس��ی
م��واد متذک��ره را
داشته باش��د .برعالوه
اکثری��ت ای��ن مراکز
و تجارتخانهه��ا قبال از
وزارت بی��کاره ،دزد
و مفس��د صحت عامه
جواز رسمی گرفتهاند.
آمریت
مراقبته��ای صح��ی
اولی��ه :تم��ام کم��ک
ب��ه ش��فاخانه حوزوی
داکتر اسد اهلل شریفی
ش��فاخانههای
و
ولس��والی به ش��مول
کلینکه��ای آن ک��ه
ساالنه به میلیونها دالر
میرسد ،توسط داکتر
اس��داهلل ش��ریفی آمر
 PHCی��ا مراقبتهای
صح��ی اولی��ه ک��ه از
مزدوران رییس است،
زیـــر زده ش��ده و به
شخــص ربیــع سپرده
میشونــد.
داکتر محب اهلل جاوید
آمریت قوانین
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صح��ی و بررس��ی:
داکتر محباهلل جاوید
آم��ر قوانی��ن صح��ی
و بررس��ی اس��ت .او
از  ۴۰۰دواخان��ه و
شرکتهای عمده دوا،
کلنیکهای تشخیصیه
و معاینهخان��ه داکتران
طور منظ��م ماهوار به
عناوی��ن مختل��ف مثل
فریدون ،دالل بچه دیگر ربیع که
اعمار مسجد در داخل
سکرترش میباشد
شفاخانه باج میگیرد.
ب��رای دوافروش��ان
اتحادی��های س��اخته
ک��ه مطیع اوام��ر ربیع
باشند و ماهوار باید از
 ۱۰۰ال��ی  ۴۰۰افغانی
حقالعضویت بپردازند.
ربیع در آریا مارکیت،
مح��ل نمایندگ��ی و
ش��رکتهای ب��زرگ
دوا در م��زار س��گ
زنجی��ریای دارد بنام
ریی��س نثار ک��ه همه
برنامهه��ای غارتگری
او را مو ب��ه مو عملی
داکتر محب با سرورش عطا
میس��ازد .ه��ر زمانی
ک��ه «خادمی��ن حرم»
گرس��نه ماندند ،ربیع گرگان پاچهگیر خویش را به جان داکتران و
دوافروشان میفرستد و با تهدید ،رعب و بهانهگیریهای مضحک
رش��وه اخذ میدارد ،چنانچه ماهانه بین  ۳۰تا  ۵۰هزار دالر از این
بابت صرف از مارکیت آریا به خزانه شخصی ربیع واریز میشود.
در این بخش مدیرک دزدی بنام فضل برادر فریدون ،سکرتر ربیع
تحت دس��اتیر داکتر محب و ربیع مانند س��گ هار بر همه چنگ و
دندان نش��ان داده و بخاطر جزئیترین کار ب��ه صورت علنی پول
میس��تاند .حتی مکتوب قانونی را بدون اخذ ۱۵۰۰افغانی نوش��ته
نمینماید .داکتران و دوافروشان با نام و چهره نحس این حرامزاده
کامال آشنا اند.
مدیری��ت نرس��نگ :در رأس آن ش��اکر ن��رس یک��ی از
کریهترینها قرار دارد .او بیش��تر ب��ه جذب کارمندان زن عالقمند
بوده و معیار پذیرش فقط س��روصورت ظاهری است .بعداً تعدادی
از ای��ن زنان مظلوم که از تنگدس��تی میخواهند کار کنند ،قربانی
طعمهی خواستهای غیر انس��انی ربیع و «نابترینها» مستقیم ًا به
شخص شاهنش��اه خونخوار بلخ عطا پارسل میگردند .سر نرسهای
هر سرویس از اشخاصی وابس��ته به حلقه کثیف ربیع-عطا انتخاب
میگردند .عموما مریضان بیچاره از نبود نرس زن و کار منظم آنان
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شاکی اند زیرا شاکر اکثریت آنان را در گنداب خوشگذرانی ربیع
مصروف نگهداشته است.
مدیریت اداری :محل عزل ،نصب و غارتگری ربیع اس��ت.
محمد عظیم مس��ئول این بخش بود و بابه نظر همه کاره امور اداری
و مدیر منابع قوای بش��ری صحت عامه اس��ت ک��ه همه تعیینات و
انفکاکات توسط او و به دس��تور ربیع صورت میگیرد .فعال عبید
نام را که از خویشاوندان نزدیکش است بجای عظیم به صفت مدیر
اداری تعیین نموده اس��ت .اینان میلیونها افغانی بودجه ش��فاخانه
ح��وزوی بلخ را که س��االنه حدود  ۸میلیون دالر میش��ود ،با تهیه
اوراق جعلی توس��ط هیئت اداری به جیب رییس سرازیر میکنند.
ربی��ع حتی از افراد خود نیز که در س��متهای بلند جابجا مینماید
ماهوار پول میس��تاند .مثال برجسته آن داکتر سید رحمن هوتک
ی و دوست صمیمیاش بود .او با
آمر بخش  IMCIاست که همصنف 
مع��اش  ۳۰۰دالر کار میکرد .روزی به همکارش درد دل کرد که
ربی��ع به او گفته «از هر کس و هر جایی که میتوانی بکن و بگیر
مه ماهانه  ۷۰۰دالر از تو میخواهم» .عین مسئله در سایر آمریتها
و شعبات صحت عامه بلخ مروج است.
نکته جالب دیگر در تعمیر شفاخانه تازه تاسیس شده توسط
آلمانیهاست که ربیع در آنجا دفتر کار برای خود ساخته و تنها در
آرایش و دیکور آن به روایت س��ند دست داشته داکتر غوثالدین
انوری رییس قبلی ش��فاخانه -که مدتی با ربیع روی چپاول ثروت
مردم شاخ به شاخ جنگید تا این که جمعیتیای با کارت عطا (ربیع)
بر جمعیتی پیرو علم س��یاه (انوری) غالب گشت -بالغ بر ۵۵۰۰۰۰
دال��ر امریکایی میگردد .این پول هنگفت صرف خرید چهار پایه
کوچ فی پایه  ۱۰۰۰۰دالر ،می��ز کار  ۳۰۰۰دالر ،میز کوچها فی
پایه  ۲۰۰۰دالر ،اشیای زینتی کریستال چندین عدد فی دانه ۱۵۰۰
دال��ر ،چوب کاری مکم��ل دو اتاق فرش و دیوارهای آن بیش��تر
از  ۵۰۰۰۰دال��ر ،قندیلهای قیمتی ،چوک��ی و الماری و ...خاص
ب��رای جناب .ربیع تمام این مص��ارف را از بودجه مردم بیچاره در
وزارت صحت بواس��طه چوچهسگان اداری و حواریون دورو برش
باد میدهد و کس��ی یا نهادی نیست تا جلو این چپاولهای عیان را
بگی��رد زیرا وزیر صحت خود نزد او دهن پر آب اس��ت .ربیع در
نشستی با شف سرویسهای مختلف شفاخانه از کمکش در اخذ رای
برای رد استیضاح ثریا دلیل سند ارائه نمود که شخص وزیر بعد از
کامیابی مجدد برایش چنین پیام فرس��تاده« :تشکر ربیع صاحب از
زحمات زیادت خانه آباد ،بنده در خدمت هستم» (وای بر ما عجب
دولتی داریم با این دم و دس��تگاه دولت مزدور و فاسد که وزیر بر
پای رییس مادون پست فطرتش سجده میزند) .انوری لیست حیف
و میل  ۵۵۰۰۰۰دالر را به ریاس��ت امنیت ملی ،جنایی ،سارنوالی و
ریاست مبارزه علیه ارتشا و فس��اد اداری بلخ تحویل داده است اما
به گفته خودش تا حال کس��ی سراغ این دزد کالن نیامده تا حق و
عدالت حداقل در یک بخش عمده زندگی که با جان و حیات مردم
در رابطه است ،تامین گردد.
انس��تیتیوت علوم صحی و مرک��ز آموزشهای طبی (طب
متوسط) :نرس محمد اهلل فرزند قاضی همنوا باشنده عقب تفحصات
والیت بلخ مدیر این انس��تیتیوت میباشد .بنابر اظهارات کارمندان
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صحت عامه ربیع مرکز
آموزشه��ای طبی را
ب��ه کان��ون هرزگی و
رذال��ت مب��دل نموده
ومردم آنج��ا ر ا Su p
 ply Centerمیگویند.
نمون��هی یک��ی از این
رویدادهای زشت این
است :در ۶حمل ١٣٩٢
امتحان طب متوس��طه
توسط هیئت واصلهای
نرس محمد اهلل همنوا
از کاب��ل گرفته ش��د.
در همنوایی با ربیع مرکز
تع��داد مجموع��ی
آموزشهای طبی را به کانون
درخواستکنندگان
هرزگی و رذالت مبدل نموده است
 ۲۰۰۰ت��ن بودن��د که
از آن جمله صرف ۶۰
نفر از طری��ق امتحان
و  ۳۰ت��ن از طری��ق
کانک��ور چانس دخول
به این نهاد را داش��تند.
بیش��تر مراجع��ان همه
س��اله دخت��ران جوان
زیر  ۲۰س��ال هستند.
ربیع توسط دو سکرتر
بدنام خ��ود بنام ضیا و
فریدون ب��ه تمام آنان
روکی سرخوش نرس ،مربی تیم
اع�لام نموده ب��ود تا
در قس��مت باالی ورق فوتبال صحت عامه و داللبچهی ربیع
درخواس��ت تازهترین
عکس شان را نصب نمایند و سپس هر روز حدود  ۱۵دختر قبل از
امتحان باید با جناب رییس مصاحبه کنند تا خوبترینها با «چشم
با بصیرت» وی شناس��ایی گردند .همین وضع س��بب شد تا مردم
صحت عامه را فاحشهخانه عامه گویند.
غارت و بیناموس��ی این س��فله بیرحم بیشمار است که به
ذکر چند نمونه آن اکتفا میکنیم:
● ربیع در ح��وت  ۱۳۸۹داکترانی را که در مقابل صحت
عامه بلخ معاینهخانه ش��خصی داش��تند به زور اسلحه توسط پولیس
جنایی از معاینهخانههای ش��ان بیرون ران��د و تا فاصله  ۳۰۰متری
ش��فاخانه اجازه فعالیت را به آنها نداد .او این کار را بنابر سه دلیل
سودآور انجام داد:
نخس��ت محل تجمع عدهی کثیری داکتران را در قلب شهر
جایی که برای همه مردم به آس��انی قابل دسترس��ی بود ،بهم زد تا
مریضان از س��احات دور و ولس��والیهای اطراف مزار به شفاخانه
و کلنیکهای ش��خصی مربوط به خودش مراجع��ه کنند .ثانیا دو
س��رای مقابل ش��فاخانه را نرخ زده س��اخت و در ساخت و پاخت
با عطا و فش��ارهای پیهم بر صاحبان ش��ان مخصوصا س��رای حاجی
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لطیف و حاجی حنیف س��منگانی را بفروش رس��انید .از جانبی هم
دواخانهای کانتینری غیر معیاری را در صحن شفاخانه به شکل سیار
ایجاد کرد که دیگر نس��خهای به بیرون نرود زیرا دوای داده شده
توسط وزارت صحت عامه هرگز به مریض داخل بستر رایگان داده
نمیش��ود .مریضداران باید حتی یک دانه مس��کن را هم از بازار
خریداری کنند .با این کار بازار عموم دوافروش��ان مقابل شفاخانه
هم به کساد گرایید.
● در عق��رب س��ال  ۱۳۹۱ربی��ع حک��م جدی��دی ب��رای
البراتوارهای داخل ش��هر ص��ادر کرد مبنی بر ای��ن که هیچ یک
از مراکز تش��خیصیه تکنالوژی نمیتوانند از س��اعت  ۸صبح الی ۲
بعد از ظهر در خدمت مریضان باش��ند .این قانون خاص و منحصر
به مزار نمون ه ش��اخداری از حکومت مافیایی و پر از فس��اد عطای
نور اس��ت .دلیل این عمل ش��رمآور کامال آفتابی اس��ت و آن این
که مریضان تهیدس��ت و بیچاره باید فقط به ش��فاخانههای الفالح و
موالنای ربیع مراجعه نمایند.
● چهار س��ال قبل ماشین دیالیز در ش��فاخانه حوزوی بلخ
توسط کشور دونر اهدا ش��د .داکتر حسین حصین به همین منظور
در کشور چین آموزش دید تا مشکل مریضان گرده را رفع کند اما
متاس��فانه تا حال هیچ خبری از فعالیت این دستگاه نیست .مریضان
عموما برای رفع مشکل ش��ان به شفاخانههای کابل یا به پاکستان و
هند مراجعه میکنند .معلوم نیس��ت که فعال ماشین دیالیز در گدام
صحت عامه مدفون است یا مثل صدها وسیله دیگر به فروش رسیده
است.
● ش��فاخانه حوزوی بلخ یگانه مرکز تخصصی در ش��مال
کشور اس��ت .به همین منظور مغلقترین واقعات از  ۸والیت شمال
و شمالش��رق به اینجا راجع میشوند .اما بدبختانه همین شفاخانه تا
هنوز س��رویس طب عدلی که عمال کاری انجام دهد ،نداشته و نیز
البراتوار سمشناسی که تعیین نوع زهر در واقعات مشکوک به تسمم
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را نماید ،ندارد .واضح اس��ت که این عمل آگاهانه است زیرا تمام
جنایات وحش��تناک از تجاوزات ناموسی تا قتلهای مرموز عطا و
دارو دستهاش با فعال شدن این بخشها فاش میشود .نمونهای بارز
آن قتل سه ماه قبل فوتو ژورنالیست تلویزیون «آرزو» قیس است
ک��ه بدون دریافت علل مرگاش در ظرف  ۳س��اعت صحبتکنان
جان داد .او جریان قتل پس��ر جوانی را توس��ط یکتن از آدمکشان
عطا در میدان بزکش��ی مزار تصویربرداری نم��وده بود که از آن
زمان ت��ا مرگش بارها مورد تهدید لچکان جانی عطا قرار گرفت تا
اینکه به شکل نهایت مخفی و گنگ به زندگیش خاتمه دادند.
● داکتر میر خالد ربیع برادرزاده میرویس ربیع اس��ت .او
در عین زمانی که رییس ش��فاخانه ش��خصی الفالح کاکا جان خود
اس��ت ،مسئول کنترول امراض ساری و مقاربتی مخصوصا ایدز در
ش��مال کش��ور اس��ت که ماهانه از بودجه دولت  ۱۸۰۰دالر معاش
میگیرد.
● روزان��ه تع��داد زیادی از هموطنان ما که راهی س��فر به
بیرون از کش��ور ان��د یا آنانی که کارمند دفات��ر خارجی اند ،باید
معاینات صحی ش��ان را در صحت عامه طور رایگان تکمیل نمایند.
اما روال را ربیع طوری عیار نموده تا همه به شفاخانه شخصی موالنا
با پرداخت پول ،معاینات را انجام دهند .در این زمینه با قونسلگری
ایران رس��م ًا قرارداد دارد .همچنان توریزم طبی درمانی (*) را که
مهد غارتش شفاخانه موالنا است در کمک با ایرانیها تاسیس نمود
تا مریضان العالج مظلوم ما را طعمه س��گان دولت کشتار و تباهی
والیت قبیح خامنهای که در خون خوری و جنایت شریک و یار هم
اند ،کند .در اخیر مهر صحت عامه بلخ که نهاد کام ً
ال دولتی اس��ت
بر اعتبار س��ند همه متقاضیانی که معاینات ش��ان در شفاخانه موالنا
انجام شده ،کوبیده میش��ود .ضیا و فریدون دو سکرتر ربیع ناظم
این کار اند.
● دو س��ال قبل  DAADکش��ور آلمان بخش��ی از وسایل
اساس��ی نمونهب��رداری ( )Biopsyرا به ش��فاخانه ملکی بلخ رایگان
اهدا نمود .س��پس س��ه تن از داکتران افغانی هریک داکتر روکی
روفی ،داکتر س��میرا اخگر و داکتر عصمت پوپل آموزش دیده و
عمال شروع به کار نمودند .داکتران نامبرده فقط سالید از مریضان
آماده میکردند و تش��خیص بعد از آم��دن نتیجه از آلمان صورت
میگرفت .این مش��کل رفتن اکثر مریضان به بیرون از کش��ور را
که صرف نیاز به تش��خیص مرض داشتند تا جایی حل نمود .لیکن
اکنون این دیپارتمنت نه تنها فعال نیست که عمدتا ماشین و وسایل
آن در کلنیک شخصی بلخ باستان مقابل مارکیت تجارتی نور انتقال
داده ش��ده اس��ت .داکتران تربیه ش��ده افغانی هم با زور در مقابل
(*) ربیع با ایرانیها قرار دادی بس��ته که طبق آن مریضانی که
در مزار تداوی نمیش��وند با گرفتن وی��زه رایگان ایران جهت تداوی به
آن کش��ور فرستاده میشوند تا شفاخانههای ایرانی جیبهای شانرا خالی
کنند .نام همین چپاول را توریزم طبی درمانی گذاش��تهاند که مرکز آن
ش��فاخانه موالنا است .ربیع کامال آگاه است که عموم مریضان العالج به
پاکس��تان یا هند میروند و ازین دو کش��ور چیزی ب��ه او و باند کثیفش
نمیچکد.
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تصویر حلقه شده جنرال صبور مسوول امنیت عطا ،رییس
سازمان جوانان جمعیت والیت بلخ و مالک کلینیک مرمرین.
اج��رت ناچیز فع ً
ال آنجا وظیفهدار هس��تند .کلنیک مذکور مربوط
جنرال صبور و علم سیاه جمعیتی با یک سهم عمده از ربیع است.
● دفتر کاری ربیع با س��ه کمربند امنیتی و دهها نفر مسلح
محصور اس��ت و بیشتر شباهت به ساحات نظامی دارد .او فردی را
بنام نظر که از قوم ترکمن اس��ت و زمانی قوماندان جهادی بوده به
صفت مس��ؤول امنیت جان خود و فامیلش تعیین نموده است .اگر
بخواهی ربیع را مالقات کنی باید با کس��ب اجازه از بندها بگذری
بش��رطی که او در تش��ناب ،س��ر نماز و در جلس��ه نباشد ،جملهای
که دایما توس��ط س��کرتران ربیع برای فریب مردم گفته میشود.
کانــتین دروازه ورودی شفاخانه حوزوی بلخ را ربیع جهت تشویق
و دلگرم ساختن گروپ امنیتی الش��خوارش به نظر واگذار نموده
است.
● برش��نا ربیع
خواه��ر میرویس ربیع
که قب�لا مدیره مکتب
فاطم��ه بلخی ب��ود به
کم��ک عطا ب��ه خانه
دزدان یعن��ی پارلمان
راه یاف��ت .معل��وم
نیس��ت که چ��ه زد و
بندها و قرارومدارهای
میان ای��ن دو در مورد
وکال��ت برش��نا جان
صورت گرفته است.
همچنان داکتر برشنا ربیع خواهر ربیع که با تقلب
و زور به طویله ملت راه یافت
افض��ل حدی��د رییس
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ش��ورای والیت��ی بلخ
توس��ط ربیع ب��ه عطا
معرف��ی گردی��د و
ماهه��ا قبل از انتخابات
ش��ورای والیتی ،عطا
گفت��ه بود ک��ه داکتر
افض��ل از ط��رف من
رییس ش��ورای والیتی
است.
● ربیع با دادن
داکتر افضل حدید
رش��وه ل��ک دالری به
رییس شورای والیتی بلخ ،یار دیرین دام��اد ربان��ی معی��ن
ربیع و عار مسلک شریف طب که با قبل��ی وزارت صحت
بوسیدن دستان خونپر عطا
عام��ه پ��روژه اصالح
به این سمت تکیه زد.
ش��فاخانهها را ک��ه از
چن��د س��ال به اینس��و
عملی ش��ده بود به تاریخ  ۷دلو  ۱۳۹۱لغو نمود .داکتر میا مسئول
پروژه متذکره در سطح کش��ور میگوید که هدف عمده این کار
بهبود وضعیت صحی و تامین معیش��ت نسبتا کافی برای کارمندان
صحی بود تا بهتر کار کنند اما نتیجه این ش��د که معاش یک داکتر
از  ۱۵۰۰۰افغان��ی به  ۸۰۰۰افغان��ی کاهش یافت .ربیع این کار پر
مصرف را صرف بخاطر دور کردن داکتر غوثالدین انوری رییس
شفاخانه حوزوی بلخ از سمتش انجام داد تا در نبود او و تیم کاریاش
فارغب��ال و با خاطر آرام هرچه دلش بخواهد ،انجام دهد .عدهای را
بشمول انوری به اتهام غفلت وظیفوی (کم بودن وزن نان شفاخانه،
خرابی کیفیت برنج و
دهه��ا بهان��ه دیگر) به
سارنوالی معرفی نمود.
سپس دوس��یه مظنونین
به محکمه رفت و بعد از
سه ماه جنجالآفرینی
زیاد س��ه تن برائت و
سه تن دیگر با جریمه
 ۵۰۰۰افغان��ی رهایی
یافتند .چن��د نمونه از
قربانیان این دسیس��ه:
داکت��ر غوثالدی��ن
انوری رییس شفاخانه،
حاجی لطیف مشهور به لطیف مرده
داکت��ر جبار مش��اور
از نوکران کهنه کار ربیع
ش��فاخانه ،داکتر نادر
رسا ،داکتر بیژن س��حاب ،کبیر و نور احمد نرس ،جواد و خواجه
ایوب کارمندان بخش اداری شفاخانه .انوری و جبار میگویند که
در هشت سال گذشته برای مریضان اصال کسی نان نمیداد حاال که
ما کار میکنیم باید همین گونه پاداش دریافت کنیم .آنان هنوز در
گند مافیای ربیع میان مرگ و زندگی در محاکم بلخ دس��ت و پنجه
نرم میکنند.
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● داکتر منصور ثابتی ترینی موظف در سرویس گوش و
گلوی ش��فاخانه ملکی بلخ به تاری��خ  ۱۷حمل  ۱۳۹۱در یک عمل
م��ا طور نمونه زندگ��ی یک چوچه ح��رام فرومایه را که
از قبل طراحی ش��ده به اتهام تجاوز دس��تگیر و بدون تثبیت جرم
تحت حمایهی «جامعه جهانی» و س��ایهی  ۴۶کشور خارجی و در
و اجرای حکم محکمه توس��ط تلویزیون محلی بلخ که آله دس��ت
رأس امریکا و دامن خونچکان عطا پرورش یافت ،رییس شد ،تاجر
اوباش��ان جمعیتی است ،بدنام گردید .بر همه داکتران و کارمندان
گردید ،با سیاس��ت چپاول و تجاوز تاج افتخار بر سر زد و سوسمار
صحت عامه روش��ن است که در پشت این ماجرا دستان ناپاک ربیع
گشت ،جهت آگاهی بیشتر مردم سوگوار به تحریر آوردیم.
و بان��د کثیفش قرار دارد تا افرادی را که مطیع خواس��تهای وی
در شناساندن این چهرههای منفور و نامیمون که انگلوار از
نیستند یک یک با بدنامی از صحنه براند.
خون و زحمت دیگران تغذیه میکنند و بار ش��ان را روی شانههای
● جیح��ون نزه��ت داکتر ترین��ی در س��رویس جراحی
مردم گذاش��ته ،حاکمیت میرانند ما را یاری رسانید .روز محاکمه
ش��فاخانه ملکی بلخ را که همیش��ه منتقد غارتگ��ری و رذالت ربیع
و مجازات این خاینان دور نیس��ت که دستان فشرده ملت ما طناب
بود ،به تاریخ  ۳ثور ۱۳۹۱زیر نام پرخاش��گر و بیتربیه از برنامهی
دار ربیعها و سایر سگان زنجیری دولت مافیا زده و مزدور گردد.
تخصص اخراج و به کابل تبدیل کرد .جیحون محصل س��ال آخر
جوانی با پش��تکار و مبتکر است و زمانی که وی با رخصتی رسمی
بنا به مش��کلی پاکستان رفته بود ،توس��ط داکتر اسداهلل شارق و با
دیکته ربیع از کار اخراج و بیسرنوشت گردید.
● مریضان ارتوپیدی ،جراح��ی و گوش و گلو عموما در
ش��فاخانه موالنا عملیات میش��وند .آنانی که نهایت نادار اند باید
هفتهها در ش��فاخانهی دولتی درد و رنج بکش��ند تا کسی بداد شان
رس��د و از کمک ابتدایی و ناچیز بهرهمند شوند .ربیع داکتر آنان
را جبراً به این ننگ کش��انیده است در غیر آن لقمه نان شان را که
از معاینهی مریض بدست میآورند ،حرام ساخته و معاینه خانههای
شان تا مدت نا معلوم مسدود میگردد .طور نمونه کلنیک همایون
درمانگر داکتر ارتوپیدی که بعد از طی مراحل قانونی دو سال تمام
اج��ازه فعالیت دریافت نکرد تا این که مریضان مصاب به مش��کل
استخوان را درمانگر طور منظم به مدت  ۲سال در شفاخانهی موالنای
ربیع عملیات نمود .همچنان حاجی وحید که خود یک نرس است،
◊
مس��ؤول عمومی عملیات خانه س��رویس جراحی شفاخانه حوزوی
بلخ مقرر ش��ده که بدون اجازه او
داکتر قادر نیست مریضانی را ولو
قریبالموت باش��ند عمل کند .او
مطیع اوامر یک نفر آن هم شخص
ربیع است و به همین منظور حتی
واقعات عاج��ل بدون هیچ کمکی
در ش��فاخانه دولتی ،خیلی زود به
موالنا ارسال میگردد.
ای��ن دزدان چن��ان نفرت
بیپایان را در سینه هر هموطن ما
کاشتهاند که در روز حساب خنجر
زهرآگی��ن و بیرح��م انتقام مردم
ای��ن ثروتها را جب��را از حلقوم
گندی��ده ای��ن کرگس��ان بیرون
خواهد آورد .و خود ش��ان را در
میان قفسها با ص��ورت ملوث با
مدفوع س��گ در چهار سمت شهر
به نمایش خواهند گذاشت.
معاینه خانههایی که به زور تفنگ از این ساحه رانده شدند
هموطنان دردمند!

داغ ننگ این بیناموسیها
و خیانتهای عطا و دالالنش بر
روی منیژه باختری ،پرتو نادری،
رهنورد زریاب ،س��میع حامد و
س��ایر عوامل عطای جالدپیش��ه
ه��م حک اس��ت که میکوش��ند
از این سردس��ته مافیا فرش��ته
بتراشند.
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ربیع کافیتریای داخل شفاخانه
دولتی حوزوی بلخ را به
یکی از نوکران سابقهدارش
داکتر خلیل محرابی و
کانتین این شفاخانه را به
قومندان نظر که مسئولیت
آرگاه و بارگاه امنیتیاش
را به دوش دارد سپرد.

چند نمونه از مراکز درمانی مربوط ربیع که در آنجا هموطنان ما مورد چپاول قرار میگیرند
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در اطراف��ش جمع کرده به آنان صلهبخش��ی میکند و آنان نیز در
مدح او حرف میزنند که معلوم نیس��ت پول فراوان وی توانس��ته
وجدان این روش��نفکران را ملوث کند یا اینکه اینان اصال وجدان
باخته بودند.
خود «اس��تاد» هم درین هش��ت س��ال بوس��یله «استادان»
س��ازایی مثل زلمی یونس��ی ،موس��ی خان که زمانی مسؤول مالی
رس��ول پهلوان بود ،رحمتاهلل رس��ا رییس پیشین معارف و ذبیداهلل
آم��وزش دید .اما تدریجا پرچمیهای تاج��ک مانند انور رزاقیار
(ب��رادر توریال��ی رزاقیار رییس اطالعات و کلت��ور زمان ببرک و
نجیب) ،س��میع عدیل (والی بلخ در زمان نجی��ب و از پرچمیهای
ش��اخدار که فعال با فامیلش در فرانس��ه زندگی میکند ولی بشکل
منظم به مزار رفت و آمد دارد) ،فیاض مهر آیین رییس دفتر والیت
عطا که در زمان ربانی معین وزارت داخله بود ،به صورت چش��م و
گ��وش او درآمدند .همچنان عطا با حلقه مافیایی خود چون داکتر
میرویس ربیع رییس ش��فاخانه صحت عامه بلخ که باجهاش میشود
(خاینی که ش��فاخانه صحت عامه بلخ را به دس��تور عطا سوزاند تا
از یک طرف حس��اب اعانههای بیش��مار را یکس��ره پاک کند و از
جانبی مردم نگونبخت ما مجبور ش��وند در نبود شفاخانهی عامه به
ش��فاخانههای شخصی عطا مثل شفاخانههای موالنا و الفالح مراجعه
کنند) ،دگروال داکتر محمد آصف برومند رییس ش��فاخانه نظامی
اردو ،قاضی نجیب رییس شهرک بندری حیرتان و سید محمد لنگ
مسؤول اکثر جایدادهای عطا ،مشغول چور و چپاول است.
بیشترین ساحات مرکز شهر را عطا خریداری نموده؛ مالک
شفاخانهها الفالح و موالنا ،شهرکهای رهایشی مانند پروژهی خالد
ب��ن ولید ،مراکز تجارت��ی نور ،تانک تیل طارق نور ،مهمانس��رای

حکومت کرزی ،جانی تازه در کالبد مرده ائتالف ش��مال داد .در
ابتدای زمامداری کرزی ،صالحیت دوس��تم باز هم به مراتب بیشتر
از محقق و عطا بود .تمامی درآمد والیت بلخ بشمول بندر حیرتان،
گمرک و فابریکه کود و برق بین همین س��ه تن تقس��یم میشد که
دوس��تم  ۵۰فیصد سهم در آن داش��ت .دوستم در آنوقت قوماندان
قولاردوی شماره هش��ت و عطا قوماندان قولاردوی شماره هفت
بود .از آنجایی که برادران ش��ورای نظ��اری عطا مثل فهیم ،قانونی
و عبداهلل س��تونهای خون و خیانت حکومت کرزی را میساختند،
از وی حمایت نمودند و از جانبی دیده میش��د که خود کرزی هم
میخواست تدریجا دوس��تم را از صحنه بیرون کند و میدان بیشتر
به عطا دهد .او به تدریج س��رمایه اندوخ��ت و پایههای قدرتش را
محکم ساخت و با راندن دوستم و محقق تمام درآمد والیت را خود
صاحب گردید.
در همین حال فردی بنام خالد امیری مس��ؤول مالی مسعود
در دبی (مالک شهرک رهایشی امیری در والیت بلخ) بعد از مرگ
مس��عود توسط ربانی و فهیم مواخذه شد تا پولهای ذخیره شده در
دبی را به آنان تس��لیم کند .خالد دید که تمامی سرمایه از کفاش
میرود چون باش��ندهی اصلی والیت بلخ و هم منطقه با عطا است و
اجدادش هم از فئوداالن مزار میباش��د فوراً با عطا تماس گرفت و
خواهان کمک ش��د .عطا هم خواست ازین فرصت استفاده اعظمی
کند .گفته میش��ود مبلغ  ۷۰۰میلیون دالرکه نزد خالد در دبی بود
بی��ن هردو مناصفه گردی��د و به خالد ضمان��ت حفاظت از جان و
جایدادش در مزار داده ش��د .این
سرمایهی هنگفت توانست عطا را
به یکهتاز بیرقی��ب در مزار بدل
کن��د و به اس��تحکام و گس��ترش
نف��وذش بیافزای��د و عالوت�� ًا در
تجارت قاچاق م��واد مخدر با تیم
کرزی وارد معامله شود.
انتق��ال م��واد مخ��در از
میدان هوایی بلخ به کابل توس��ط
ف��دا محمد ب��رادر س��کهاش که
قوماندان س��رحدی میدان هوایی
ب��ود ،ص��ورت میگرف��ت .حاال
دیگر عطا آن چهره ریشوی پکول
بر سر نیست او دریشی پوش شده،
نکتای��ی میزن��د و از «آزادی»،
«دموکراس��ی» و «حق��وق زن»
با پراندن کلمات انگلیس��ی حرف
رهنورد زریاب با عطا محمد
میزن��د ،جمع��ی از روش��نفکران
خاین نظی��ر پرتو نادری ،س��میع
ای نفرین به همهی روشنفکران خودفروختهای
حام��د ،رهن��ورد زری��اب ،منیژه
این مفلوک بیغیرت را «متفکر» مینامند.
باختری ،حس��ین فخری و غیره را

که
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مشهور به رییس خالق فعال وکیل در شورای والیتی
 استاد عبدالوکیل فعال وکیل در شواری والیتی و مسوولتوزیع زمین پروژه باختر
 خان ،قوماندان امنیه ولسوالی دهدادی قوماندان حسنچه از قریه زمبوکان زلمی بابه یادگاری عزیزاهلل قوماندان از قریه بابه یادگار شاه ولی قوماندان از هوتکیهای مزار قربان شاه رحیم شاه -انور بای از ولسوالی دهدادی◊.

مزار ،آپارتمان زرگریها ،رحمان مارکیت ،بازار باختر ،انستیتیوت
علوم صحی موالنا و آپارتمان شبکه مخابراتی  MTNواقع در شهر
نو کابل میباشد و قرار معلوم حدود  ۲۵۰قباله رسمی ثبت شده در
محاکم بنام خود و وابس��تگان نزدیکش دارد .در سایر بلند منزلها،
تجارت خانهها ،مارکیتهای لباس فروش��ی ،انجوها ،ش��هرکها،
شفاخانهها و کلینکهای ش��خصی با فیصدی معین یا شریک است
و یا از آن��ان «حق» میس��تاند .گندگی باجخواه��یاش به جایی
رس��یده که در ماه حوت سال گذش��ته ( )۱۳۸۸نزدیک به نوروز
سال نو کسی در تاشکند از کمال نبیزاده رییس شرکت نبیزاده و
تلویزیون «آرزو» که دوس��ت نهایت صمیمی کار و بار عطا است
میپرسد ،چرا با وجود «امنیت» در مزار سرمایهگذاری نمیکنید؟
در ج��واب میگوی��د «نمیخواهم ب��رای زنم ش��ریک بگیرم»!
مختصرترین جواب از یک بورژوا کمپرادور و جاسوس کار کشته
 KGBچی معنی دارد غیر ازینکه در تمامی امور و با همه «اس��تاد»
ش��ریک اس��ت .اخیراً خریداری
کش��تی باربری ،س��رمایهگذاری
و انتق��ال پ��ول به خارج کش��ور
مخصوص ًا ب��ه بانکهای امارات و
اروپ��ا او را به یک��ی از غولهای
س��رمایه در افغانس��تان بدل کرده
است.
آدمکش��یهای عطا محمد
بیش��مار اند و از آن جمله اس��ت
کش��تن گلخان احم��دی ،رجب،
یوس��ف خیرخ��واه مش��هور ب��ه
یوسف پخته ،قوماندان لعل قوتر،
نصرالدین مشهور به داکتر نصرو،
تیرباران هش��ت تن از هموطنان ما
در تظاه��رات حمل س��ال ۱۳۷۶
مقاب��ل دفترش ،قومان��دان موالن
جمعیتی ،خاکری��زوال که زمانی
این گردن پتی خاص روشنفکری لئیم پرتو نادری
قوماندان امنیه مزار بود.
مش��هور ترین جالدان باند
در برابر یک جنایتساالر نیست .این نمای خواری و پستی
عطا عبارتند از:
 حاج��ی محم��د ش��فیع همه شاعران و نویسندگان و روزنامهنگاران سازشکار و شیرمشهور به
امنیتیشفیع دیوانه آمر حوزه خادی ـ جهادیخورده از اکرمعثمان و خالده فروغ و واصف
دوم
گرفته تا سمیع حامد و عسکر موسوی و
 غوثالدی��ن قوماندانمشهور به غوثک
حمیرا نکهت دستگیرزاده ،سپوژمی زریاب ،سیاهسنگ و...
 سید کامل آغادر برابر دژخیمان پلید جهادی به شمار میرود
 محم��د اس��حق رهگذروالی
پارلمانپیش��ین بلخ ،فع�لا وکیل در در غیر این صورت ،آنان باید پرتو نادری و رهنورد زریاب و
 علم آزادی مش��هور به منیژه باختری و همراهان را که بر دست خونپر عطامحمد بوسهعلم سیاه وکیل در پارلمان
زدند ،تفباران میکردند.
 -قومان��دان عبدلخال��ق
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کمال ریش...
س��تمی عرق بوس عط��ا و دهها تن دیگر ازین قبیل ش��امل اند که
ش��نیدن اراجیف ش��ان نهایت تهوعآور اس��ت .در بعضی مواقع و
یا ای��ام مذهبی به گفته مدی��ران «آرزو» بهترینه��ا را میآوریم
مثل ش��یخ محم��د طاهر مفید .ای��ن بهترین (مفید) از مس��تضعفین
دی��روزی با رگهه��ای پرچمی و شریعتیپرس��ت یا ب��ه زبان بهتر

داکتر افضل حدید رییس شورای والیتی بلخ ،از چوچهسگان
عطا به پاس خدمات کمال به او تقدیرنامه میدهد

قاضی سید احمد سامع رییس حقوق بشر مزار که او نیز از
سگان نکتاییپوش و حقوق بشری عطاست در دفتر کارش به
کمال تقدیر نامه میدهد.
چتلیپرس��ت امروز اس��ت که بیش��تر جوان��ان ن��اآگاه و بیخرد
م��ا را در چن��گال خونی��ن فاشیس��تهای مذهب��ی نگهمی��دارد.
از وضع چنین معلوم میش��ود که کمال «آرزو» را با کدام
برنامه تدوین ش��ده به جز رجزخوانی عطا و بنگاه تبلیغات تجارتی
خویش راه اندازی نکرده اس��ت .قرار اطالعات بدست آمده حتی
کف��اف معاش کارمندان خویش را نمیتوان��د .از جانب دیگر این
تلویزی��ون الن��هی مصون پرورش و ارس��ال دخت��ران زیباروی و
تهیدس��ت و شوقیزده به مهمانان روس��ی ،عربی ،ایرانی ،تاجکی،
ازبکی و ترکمنس��تانی کمال ریش محسوب میشود .بیجا نخواهد
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بود «آرزو» و س��ایر ش��بکههای زهرافگن مبتذل را از زبان و دید
سمیع حامد بشناسیم که چون مدتی از گردانندگان «آرزو» بوده از
درون با کان و کیف آن آشنایی دارد« :من از دست دختران طلوع،
چینل یک و آرزو و ...دیوانه خواهم شد .به خدا قسم اکثریت اینها
را وق��ت نمیدهم ورنه از حال خواه��م رفت ».او این حرفها را در
مجلس خصوصیای ابراز نموده بود.
کمال یکی از ش��رکای عمده اقتصادی عطا ،مخصوصا در
شهرک خالد بن ولید ،اعمار ساختمان بازار باختر و سایر بخشهای
تجارت مثل تیل و گاز ،مواد تعمیراتی و خوراکی میباشد .کمال،
عط��ا و برکت ش��بکه مافیایی نف��ت و گاز را نیز مش��ترک ًا رهبری
میکنند که نمایندگیهای ش��ان در سراس��ر کشور تحت نام «سن
پترول» ( )Sun Petrolفعال اند.
بالکهای رهایش��ی آش��یانه در س��یدآباد مزار ،بالکهای
کاشانه مقابل ولسوالی نهر شاهی واقع در غرب شهر ،مرکز تجارتی
نبیزاده مقابل مخابرات ،اصغری مارکیت مقابل مس��جد سه دوکان
و بالکهای رهایش��ی در س��یلوی افش��ار کابل که توسط شرکت
ساختمانی ایس��ر نبیزاده اعمار میگردد از جمله جایدادهای قابل
دید وی بشمار میروند.
«بنی��اد نبیزاده» همانند بنیاد دوس��تم ،بی��ات و دهها بنیاد
غارتگر دیگر کاس��ه گدایی و پول اندوزی است و از جانبی چاق
ساختن کریهترین ،بدنامترین و منفورترین تخمهای گنده و حرام
افغانس��تان به صفت ش��خصیتهای انساندوس��ت و ملی میباش��د.
چنانچه دیدیم با آن یکی امریکا بزرگترین دس��تگاه جاسوسی بنام
«افغان بیسیم» و «مرکز رس��انهای» ساخت و در سنا نصبش کرد؛
دیده ش��ود که با کمال و دوستم چه بالهای دیگر بر سر مردم نادار
ما نازل میکند.
اخیراً روابط دوس��تانه عطا با ایران توس��ط کمال محکمتر
شده است و قراردادهای گوناگون اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی را
عطا با وس��اطت کمال این نوکر  KGBو واواک با جمهوری خون
و خیانت بست.
عطا در م��اه ثور  ١٣٩٢ب��ه دعوت ایرانیها به «اس��تان»
خراس��ان رضوی ایران سفر نمود .او از ساحات مختلف دیدن کرد
و مس��تقالنه بدون
هیئت ی��ا نماینده
از وزارتخانهه��ای
مختل��ف دول��ت
کابل در بخشهای
صح��ت ،اقتصاد و
تجارت ،تحصیالت
عالی و شهرسازی
با مقام��ات ایرانی
قراردادهـــــــایی
بس��ت که خودش
همانند یک رییس
شیخ محمد طاهر مفید تحلیلگر
جمه��ور در عقب
شریعتیپرست تلویزیون «آرزو»
نمایندگان دولتش

پیـام زن

شماره مسلسل ۷۰

که عهد قرارداد مینمودند ،ایستاده بود .جریان این سفر چند روزه
طور مفصل از تلویزیون محلی بلخ به نش��ر رس��ید .تبدیل نام جاده
«ابومسلم خراس��انی» یا همان گذر مشهور محمد بیگ سرهنگ به
پاس خدمات جواس��یس سپاه پاس��داران ایران بنام «جاده شهدای
دیپلومات ایرانی» که در روز ورود طالبان به ش��هر مزار با دسیسه
«واواک» کش��ته ش��دند ،خوشخدمتی بیمانند عطا به عنوان یک
مهره سرس��پرده و مطیع رژی��م ددمنش ایران بود ک��ه با نفرت و
خشم مردم مزار با پاشیدن رنگ بر روی تابلوی جنایتکاران ایرانی
استقبال شد.
زمانی که عطا به کش��ورهای مختلف مث��ل امارات متحده
عربی ،ازبکس��تان ،روس��یه ،ایران و اروپا به خوشگذرانی میرود،
کم��ال تنظیمکنندهی برنامههای «بچه فلم» اس��ت که نقش دالل را
برای وی بازی میکند .مس��افرانی که از طری��ق طیاره با کمال به
ایران همسفر بودند از مهم بودن کمال نزد ایرانیان صحبت میکنند
و حتی مدعی ان��د که در میدان هوایی مهرآب��اد تهران موترهای
شیشه سیاه سپاه پاس��داران به استقبال کمال میآیند و همانند یک
دیپلومات سیاسی او را همراهی میکنند.
کمال و عطا س��رمایهگذاری قابل مالحظ��های با آخندهای
ایران��ی در ای��ران و ب��ا پادرمیانی روس��یه در بعضی کش��ورهای
آسیایمیانه نیز نمودهاند که طور نمونه به بیان فشرده و مکرر چند
قرارداد نفتی میلیون دالری شرکت کمال نبیزاده اکتفا میکنیم:
)۱کمپنی تولیدکننده گازمایع ترکمن گاز از ترکمنستان.
 )۲کمپنی تولیدکننده تیل ترکمن باش��ی آیل پروسیسنگ
کمپلکس از ترکمنستان.
 )۳کمپنی نفتی عراقی.
 )۴کمپنی نفتی ایران.
 )۵ماریوان الکترونیک کمپنی  -عربی.
 )۶یوپک یولسن گاز از ترکمنستان.
ازی��ن میان بیش��ترین معامالت تجارت��ی میلیونی فی مابین
ش��رکت نبیزاده و کمپنی نفتی ایران اس��ت .معموالً قراردادها و
صورت حس��اب ( )Invoiceو م��دارک گمرکی جنس خریداری
ش��ده بین دو کمپنی بنام کش��ورهای دیگر ثبت میش��ود ،آنهم به
دو دلیل :نخس��ت انتقال پول از بانکهای افغانستان به ایران به دلیل
تحریم��ات بینالملل��ی علیه ایران غیر ممکن اس��ت و ثانی ًا در حین
محصول کاالی وارد ش��ده در گمرکات کش��ور به مش��کل جدی
روبرو نگردد.
ح��ال وظیفه مردم اس��ت تا ب��ا آگاهی و تش��کلیابی که
بنیاد مبارزه و رهایی خلقهاس��ت یقه این دس��ت خاینان مزدور و
غارتگران هس��تی شانرا پاره پاره کنند و میلیونها دالر دزدی شده
را از هر دو س��وراخ ش��ان بزور بیرون نمایند در غیر آن س��الها و
نس��لهای بیشمار ،برده و اس��یر نبیزادهها و گرگزادههای دیگر
خواهد بود◊.
ن��وت« :فرزندان فرزانه بلخ» لقب اهدایی نوکران عطا و محقق
به این دو اس��ت .خصوص��ا جمعیتیها عطا را «فرزن��د فرزانه بلخ» جار
میزنند.
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بالکهای رهایشی آشیانه از کمال نبیزاده و شرکت برکت
در ساحه سیدآباد مزار

مرکز تجارتی کمال نبیزاده در مقابل مخابرات مزار

اصغری مارکیت در شمال روضه مقابل مارکیت لباسفروشی
جوزجانی از جایدادهای کمال
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نمونههایی از جنایات...
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8 .8عبدالولی ولد عمر از قریه جوازخانه رستاق
9 .9عبداالول ولد حاجی ایشان  ۲۰ساله از قریه گلوان رستاق
1010سید احمد ولد جمعه خان از قریه جوازخانه رستاق
1111محمد نادر ولد یوسف علی  ۱۹ساله ازقریه گلوان
1212سید احمد ولد خال محمد از قریه جوازخانه رستاق
1313سبحان قل ولد سنگی محمد  ۲۰ساله از قریه نارستان رستاق
1414حنضیر ولد امام محمد ازقریه قدق رستاق
1515قومندان قربان ولد حاجی غالم  ۳۶س��اله از قریه کوکتابه
رستاق
1616یارمحم��د ولد عمربای از قریه قزل قش�لاق رس��تاق• مال
محبوباهلل ولد سبحانقل  ۳۸ساله از قریه قدق رستاق
 1717قومندان محمد یوسف  ۲۰ساله
1818تاشعلی  ۳۰ساله
1919محمدی  ۱۸ساله
2020غالم  ۲۰ساله
2121سید احمد ولد نماز قل  ۱۹ساله از قریه قلعه گرداب رستاق
2222قومندان محبوب
با قتل افراد مذکور توس��ط پیرمقل افرادی که با او بودند
و قب ً
ال در وضعیت بد تس��لیحاتی قرار داشتند ،تجهیز میشوند و با
اسلحه غنیمتی افراد بیشتری را مسلح نموده به تعرضات مجدد علیه
جبهات مخالف میپردازد .ازین به بعد او تحت فرماندهی احمد شاه
مسعود کار میکند و مسعود هم ازینکه شخص مطرح دیگری را در
مربوطات ولسوالی رستاق علیه جبهات مجهز حزب اسالمی نداشت
به او اتکا میکند و میکوش��د تا او را حفظ ،مطرح و مجهز نماید
تا بتواند در مقابل جبهات حزب اس�لامی ش��ش ولسوالی ماورای
کوکچه ایس��تادگی و همه را مهار نماید .همین بود که کندکهای
مجه��ز قومی صمد پاچ��ا ،میرزا عبدالرحیم ،جلیل اتهبای ،س��خی،
اس��داهلل ولوالجی وغیره که هر کدام با چندین هزار اسلحه خفیف
و ثقی��ل مجهز بود یکی پی دیگری به نفع او س��قوط کرد .معجزه

دوروپیش آنجا جهت اعاش��ه و اباته توس��ط مردم تقیسم میکند.
س��پس جلس��های را با افراد خود که معاون بالت��ه ،مخدوم کوفی،
س��بحان قل و غیر ه بودند ترتی��ب میدهد و در آن ب��ه این نتیجه
میرس��ند که گویا لقمه چرب نصیب شان شده است و وقتش است
که با یک تیر چند فاخته بزنند .در این جلسه محدود تصمیم اتخاذ
میش��ود که  ۱۲۰نفر مامور حس��ن را که به کمک شان شتافتهاند
همه را میکش��یم و اسلحه شان را بدس��ت میآوریم .هم میمیرند
و هم مقدار قابل توجه اس��لحه بدس��ت میآید و این باعث خوشی
و رضایت مال نادر گردیده پذیرایی خوبی از ایش��ان خواهد کرد.
معاون بالته ،س��بحان قل و ش��خص پیرمقل مس��ئولیت کش��تار در
مهمانخانه هزارسمچ را به عهده میگیرند و کشتار دو قسمت دیگر
را به س��ایر سرگروپانشان که در راس آن شخصی بنام جالت بود،
محول میکند .به مهمانخانهای که مربوط به معاون بالته ،سبحان قل
و شخص پیرمقل بود ش��ب هنگام چند نفر با کالشنکوفهایی که
در دست دارند هجوم برده از دروازههای ورودی ،بیرون کلکینها
و م��وری بخاری ب��ه روی قومندان محبوب و اف��رادش که تعداد
ش��ان بیش از  ۶۰نفر بود فیر نموده همه را به قتل میرسانند .افراد
دیگری که مس��ئولیت کشتن بقیه را به عهده داشتند به خاطر اینکه
فرمان پیرمقل معقول نبوده و جنایت بش��مارمیامد فرمان ناش��نوی
نموده اس��لحههای خویش را گذاش��ته پا به فرار مینهند .نافرمانی
جالت هم به این دلیل بود که پدرش چند روز قبل توس��ط پیرمقل
ویا کدام س��رگروپ وفادار پیرمقل مورد اذیت قرار گرفته و این
باعث ش��کررنجی وی گردیده بود .تعداد اجس��اد افراد کشته شده
توس��ط زنبیل به جر کنار قریه چغی��ان انتقال گردیده به داخل جر
انداخته میش��ود و متباقی را به پشت االغها بس��ته به مامور حسن
تقدیم میکنند که اکثر ش��ان از اُزبیکهای قریههای قرلق رستاق
بودند.
لس��ت تع��داد از اف��رادی که در
گرداب این توطئه به قتل میرس��ند ،قرار
ذیل است:
 1 .1قومندان مال ابراهی��م ولد خدیر
 ۴۱ساله
 2 .2تاش عل��ی و طوره ق��ل از قریه
جوازخانه رستاق
3 .3خلیل ولد دانیار  ۱۸ساله
4 .4محمد شریف ولد اسماعیل از قریه
جوازخانه رستاق
5 .5صوفی جلیل  ۳۵ساله از قریه قزل
قشالق رستاق
6 .6س��ید احمد ولد نمازق��ل از قریه
جوازخانه رستاق
پیرم قل (چپ) که در سفری به فرانسه کثیراالبعاد را همراهی کرد
7 .7مینگ محم��د پهلوان ولد گدابای
فرد دیگر در وسط جنایتکار حسین انوری است
 ۴۰ساله ازقریه قزل قشالق رستاق
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شکس��ت کندکهای مجهز نظامی بدست گروپ کوچکی از افراد
تا دندان جنایتکار که کس��انی احمقانه آنرا با دست نامریی آسمان
پیوند میزند در همین نقطه نهفته اس��ت .کیجیبی سخت مخالف
پیروزی و تحکیم جبهات حزب اسالمی در سرحداتش بوده و هرگز
نمیخواست که بعد از سقوط حکومت دستنشاندهاش انبار اسلحه
بجا مانده به دس��ت اینان برس��د .بنا کوش��ید تغییرات بعدی به نفع
جمعیت و ش��ورای نظار که متحد پنهانیشان در جنگ علیه حزب
اسالمی بود به اجرا در آید .تدارک این سقوط را از درون خودش
زمینهچین��ی کرد که باالخره با وجودی ک��ه پیرمقل یک گروپ
کوچک بود اما مجهزترین قطعات نظامی مربوط حکومت نجیب به
نفع این قومندان مسعود سقوط کرد و وی را به قدرت مطرح تبدیل
نمود .مس��عود با به قدرت رسانیدن پیرمقل بزرگترین جنایت را به
این مردم روا داش��ت .او در تمامی جنایات ،ستمها و وحشیگریها
که پیرمقل طی  ۳۰س��ال بر باشندگان رس��تاق اعمال داشت نه تنها
ش��ریک است بلکه عامل عمده بشمار میرود .به همین لحاظ نفرت
علیه پیرمقل بدون نفرت علیه تنظیمهای جهادی بخصوص مسعود و
عوامل بیرونی شان یک نفرت خشک و بیارزش است که به سطح
نفرت زبانی و قومی رسوب میکند.

پیرمقل در قتل عام گرگان
بخاطر کیک پوستین را سوزاند
به تاریخ  ۱۰جوزای  ۱۳۶۶پیرمقل به کمک ضابط حیدر،
بهادر کش��می و یک کندک مال نادر صبور یار که قومندانان چون
عطا فایز سر رس��تاقی و مال ابراهیم ایلکاشی را شامل میشد حمله
تالفیجویان��های را باالی قریه گرگان رس��تاق ک��ه مربوط جالل
گرگانی قومندان وابس��ته به حکومت نجیب بود انجام دادند .افراد
مربوط جالل گرگانی که تعداد شان دقیق ًا معلوم نبود بعد از گشت
و گذارهای امنیتی در قریههای دش��تگ ،قدق و ...رستاق در حالی
که دو نفر ش��ان حدود  ۲۰۰متر پیشتر از دیگران راه میرفتند در
س��احه پایان گرگان که مشهور به منزل ایشانها است به کمین افراد
پیرمقل روبرو میش��وند .درین جریان بع��د از زد و خورد اندک
هش��ت نفر اینان که اس��م دو تن شان دین محمد ولد باوای جمعه و
ابراهیم حاجی بهادر میباش��د به قتل میرسند .متباقی افراد بشمول
جالل گرگانی پا به فرار مینهند و شمار اندک شان به قریه گرگان
پنهان میشوند .افرادی که از طرف پیرمقل در کمین متذکره نشسته
بودند نظر محمد ،ودود ،جمشید و تعدادی از باشندگان قریه ایشانها
بودند.
تمام��ی گروپها و جبهات متذک��ره که به کمک پیرمقل
درین جنگ اش��تراک نموده بودند و تعداد شان به بیش از دو هزار
نفر میرسید قریه گرگان را محاصره میکنند تا افراد جالل گرگانی
را که به زعم شان به آنجا عقبنشینی نموده بودند نابود سازند.
س��یمای را که یک ت��ن از افراد پیرمقل ازی��ن قتل عام به
تصویر میکش��د جالب است .او حکایت میکند که وقتی گروپ
ما داخل قریه ش��د ،هر تیم پش��ت هر حویلی کمین گرفته بودند.

اسد - ۱۳۹۳اگست۲۰۱۴

90

اگر چه حکم قتلعام اهالی رسم ًا صادر نشده بود ولی تمامی مردم
قریه دش��من بود و هر که بیرون میش��د به قتل میرسید .وحشت
ایج��اد ش��ده در قریه ما را ه��م به حیرت انداخته بود و دلیل ش��د
ت��ا من برخ�لاف وظیفهام قدری نفس راحت کش��یده با آرامش به
صداهایی که از هر طرف باال میشود گوش فرا دهم  .صدای چیغ
و فری��اد زنان و کودکان آرامش قریه را ب��ه هم میریخت ،گمان
میکردیم قیامت برپا شده است .با هر فیر کالشنکوف چیغ و فریاد
خانوادهها بخصوص کودکان و زنان باال میش��د .از آن میدانستم
که هم قطاران ما بدون تش��خیص هر که را مییابند میکشند .این
جنایات باعث ش��د تا مردم بخصوص جوانان ازخانهها بیرون شده
بدون اینکه بدانند ب��ه کجا میروند هر طرف فرار نمایند و متعاقب ًا
توس��ط افراد پیرمق��ل که در هر کنج و کن��ار کوچهها و دیوارها
س��نگر گرفته بودند نشانی شده به قتل میرسیدند .وحشت مرگ و
گریز از آن باعث میشد تا مردم دسته دسته با وارخطایی هر طرف
فرار نمایند .در یک کوچه بیش از چهل نفر از مردمان عادی هنگام
گریز توقف داده میش��وند و به امر پیرمقل توسط بم دستی کشته
میش��وند که خون ش��ان مثل آب جوی جاری میشود .این حالت
در گوش��ه دیگری از قریه نیز تکرار میشود .وقتی پیرمقل جاری
شدن خون انس��ان به امر خودش را میبیند خویش را مریض نشان
داده حالش خراب میش��ود .هفت ـ هش��ت نفر میدوند و او را با
کمپل میپوشانند .پادوها و چاپلوسها حالت پیشآمده به پیرمقل
را توضیح میدهند که گویا چش��م آمر صاحب شانرا خون گرفته
است و باعث شده که ضعفیت باالیش بیاید.
چگونگی این محاصره و متعاقب ًا حمله وحشیانه و ضد بشری
اف��راد پیرمقل به مردم بیگناه قریه گرگان حکایت غمانگیز و بس
دردناکی است که شرح آن از توان قلم بیرون است.
ازجمل��ه افرادی که به خانهها یورش میبردند و آدمهایش
را میکشند ،یک تیم به خانه مال احمد داخل میشود .درین هنگام
مال احمد در خانه نیس��ت .برادران مال احمد بنابر روابط دوس��تانه
ک��ه از قبل با افراد پیرمقل و ش��خص پیرمقل داش��تهاند ،آمادگی
دارن��د که پیرمقل و افرادش به خانه ش��ان میآی��د و نان و نمک
میخ��ورد .به همی��ن منظور زنان خانواده قب ً
ال غ��ذا آماده کرده و
مردها هم در اطراف خانههای جمع و جاروب ش��ده عقب دروازه
عمومی حویلی به نیت پذیرایی از پیرمقل و افرادش لحظه شماری
میکنند .درین لحظه اس��ت که اوباشان پیرمقل داخل میشوند .به
مجرد داخل شدن در حویلی یکی از برادران مال احمد را که دست
به سینه به پذیرایی مهمانان ایس��تاده است ،فوراً به قتل میرسانند.
وقتی برادر دیگرش که دورتر ایس��تاده است این حالت را میبیند
وارخط��ا میش��ود و بخاطر نج��ات از مرگ از پش��ت خانه بطرف
ک��وه فرار میکند .تع��دادی از افراد پیرمق��ل او را تعقیب نموده
وی را در دامنه کوه به قتل میرس��انند .مادرش که چند لحظه قبل
مرگ صرف یک پس��رش را به چش��مانش دیده است فکر میکند
که پس��ر دیگرش که بس��وی کوه فرار کرد موفق ش��ده است که
خ��ود را نجات دهد .به همین منظور وقتی افراد پیرمقل به کش��تن
برادر س��ومی مال احمد که در بس��تر مریضی خوابیده است اصرار
میکنند ،مادرش خود را به روی پس��ر مریضش میاندازد و فریاد
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حاجی ظاهر از جمله اس��یرانی اس��ت که زخم اندک برداشته است
میکش��د وعذر میکند که حداقل دس��ت از این یکی که ماهها را
ولی خویش را درمیان کس��انی که کشته شدهاند پنهان کردهاست.
درمریضی گذشتانده بردارند و برادر دیگرش را بکشند .ولی عذر
قس��می که او حکایت میکند افرادی که باالی ش��ان فیر کردهاند
و زاری پیر زن بیچاره ره به جایی نمیبرد و در مقابل چشمانش پسر
نزدیک آمده و افراد کش��ته ش��ده را مث��ل کاه کوت میکنند ،و
بیگناهش را تیرباران میکنند.
مدت س��ه ساعت باالی اسیرانی که کشته ش��دهاند انتظار میمانند.
اسمای یک تعداد افرادی که درین قتل عام کشته شدند:
بع��د از آن به یکدیگر به زبان ازبیکی میگویند که خالص ش��دند
 )۱گرس عل��ی ـ بابا جان -مال –ایل ب��ای فرزندان دولت
برویم .ساعات چند از رفتن قاتالن میگذرد و حاجی ظاهر از میان
محمد متخلص به حاجی چال و اسم مادرشان کمپیررجب بی.
اجس��اد خود را باال کشیده و آهس��ته آهسته بطرفی که نمیداند به
 )۲خدیر -جلیل –قاسم -جبار -فرزندان حکیم بای ازقریه
کجا میانجامد بحرکت میش��ود .او که سراپایش را ترس برداشته
گ��رگان .ده تن دیگر نیز در خانه حکیم بای حضور داش��تهاند که
است حتی با لغزیدن سنگ ریزههای اطرافش گمان میکند که هنوز
متعاقب ًا به قتل میرسند .اسمای تعداد شان قرار ذیل است :خان ولد
آدم کش��ان منطقه را ترک نکردهاند و ش��اید درهمین نزدیکیها
نوراهلل  ،امیراهلل ولد کامل ،حسامالدین ولد قربان محمد ،ارباب ولد
درکمین هس��تند .به همین دلیل با هر قدمی که بر میداش��ت گمان
ارباب امک ،فیض ولد علی  ،پهلوان جمعه خان لنگری ،حمید ولد
میکرد که باالیش فیر میکنند .اینگونه ترس��یده و لرزیده به راه
جمعه خان از قریه ده پس ،سخی از قریه قدق.
رفتن ادامه میدهد تا اینکه هوا آهس��ته آهسته روشن میشود .این
بع��د از قتل صدها نف��ر از مردمان بیگناه این قریه قس��می
در حالیست که صبح شده است و اشیای دور و برش را از ده متری
ک��ه ماج��رای آنرا ذکر کردم ،بیش��تر از چهل نفر دیگر را اس��یر
تش��خیص داده میتواند .بازهم به راه افتیده و به چشمهای میرسد
میگیرن��د .حاج��ی ظاهر همراه با س��ی و پنج نف��ر دیگر از جمله
که با وجود تش��نگی سخت از آن آب نمینوش��د .در مسیر راه با
افرادی اس��ت که درین جنگ اسیر میش��وند .پیرمقل اینان را به
فردی مقابل میگردد که لباس��هایش با خون آغشته بوده و بیهوش
کشتارگاهی که بنام آوپرغنج یاد میشود و در قریه غنج ولسوالی
افتاده است .میبیند که او هم زخمی است و با خود میاندیشد که
رس��تاق موقعیت دارد میفرس��تد .درآغاز درهای است فراخ ولی
این هم یک نفر دیگر است که زنده مانده است ولی وقتی از چشمه
وقتی پیش میروی و فاصلههای معین را در امتداد آن طی میکنی
مسیر راه آب نوشیده توان راه رفتن را ازدست داده و به این شکل
باریک میش��ود و در نهایت به سخرهای مثل دیوار مقابل میشوی
نتوانس��ته به فرارش ادامه دهد .بعد از قدمهایی که حاجی ظاهر تا
که دیگر راهی جزبازگشت وجود ندارد .بیشتر از چهل نفر مردان
اینجا برداش��ته است ،ازینکه در جایی امن رس��یده احساس امنیت
عادی که زیرنام اسیر جنگ گرگان دستهای شان با فوته (دستمال
میکن��د و درین اثنا چوپانی از کنارش میگ��ذرد .از او خواهش
کمر) بس��ته ش��ده اس��ت ،بعد ازین که راههای دور و درازی را با
میکند که چون وضع دوس��تش که زخمی شده خراب است و شاید
پاهای برهنه طی میکنند ،در نهایت به این قس��مت دره میرس��ند.
بمیرد پس لطف نموده به قرارگاه دولتی که درآن نزدیکیها است
درین نقطه افرادی از قبل منتظر آمدن اسیران توظیف اند .همینکه
خبر دهد .چوپان هم طبق درخواس��ت اینان عمل میکند و این دو
تمامی اس��یران به موقعیت متذکره میرس��ند امر میشود که فیر
تن از مرگ حتمی نجات پیدا میکنند.
کنید .از چهار سو برای چند دقیقه متوالی بطرف شان فیر میشود.
افراد دستگیر ش��ده را که بعد از
تصفی��ه با خود به غارغنج انتقال داده و به
قتل میرسانند ،قرار ذیل اند:
1 .1مال ولد حاجی چال
2 .2قیام حاجی خالق
3 .3عبدالعلی حاجی مالحکیم
4 .4جوره ولد حاجی مال حکیم
5 .5عبدالحد ولد حاجی یوسف
6 .6چیطور ولد عیسی
7 .7صفت ولد عبداهلل
8 .8عبدالقیام ولد قطغنی
9 .9قربان علی ولد سرور
1010نذیر ولد گدا محمد
1111عبدالصمد ولد مال محمدی
1212شیر ولد حاجی حسن
1313غالم ولد حاجی حسن
پیرمقل یکی از سگان شکاری دوستم جالد در تخار
1414حیات اهلل ولد حاجی حسین
در کمپاینهای انتخاباتی برای اشرف غنی.
1515نیاز ولد حاجی وکیل
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1616عبداالحمد ولد ولی
1717کریم اهلل ولد عبدالحمید
1818محمد ولد اکبر
1919دین محمد ولد گدا
ازین جمله حاجی عبداالحد و رمیاهلل زنده میمانند.
قب��ل از قتل چهل نفر که داس��تانش را بازگو کردم ،س��ه
گ��روپ دیگر که تعداد هر یک بیش از بیس��ت نفر بودند هم بقتل
میرس��ند که شامل استاد حنیف ،طال ولد تیمور ،وکیل فرامورز و
فردی دیگری که مامای پیرمقل میشد که به دلیل عدم پشتیبانی از
جنایات پیرمقل در جریان قتل عام متذکره به قتل میرسند.
اس��مای تعدادی از پانزده نفر افراد ج�لال گرگانی که از
ش��بخون پیرمقل زن��ده ماندند :زیداهلل ولد بابه ج��ان ،حاجی خال،
محمدلطیف ،خیرمحمد ،نوروز ،حاج��ی عظیم کوچ بای ،بیان ولد
دولت محمد ،گالب ولد شراب ،عباس ولد نوراهلل ،حسن ولد میرزا
مراد.

قتل محمد عبداهلل همراه با
بیست تن از همراهانش
درس��الهای  ۱۳۷۴-۱۳۷۵محمد عبداهلل همراه بابیست تن
دیگر که از اثر ظلم و جنای��ت پیرمقل آواره بودند و در پلخمری
زندگ��ی میکردن��د تصمیم میگیرند تا به تخ��ار آمده در یکی از
شهرهای این والیت مقیم گردند .اینان ولسوالی خواجه غار و هزار
ب��اغ والیت تخ��ار را جهت ادامه حیات خود انتخ��اب میکنند .از
آنجایی که خواجه غار زی��ر فرماندهی امیر هزار باغی بود نزد او
میآین��د تا ب��ا اجازه و در جریان ق��رار دادن او به زندگی نورمال
خود ادامه دهند .وقتی پیرمقل از موضوع آگاه میش��ود همراه با
ش��ماری از جهادیهای به اصطالح صاحب رسوخ ماواری کوکچه
والی��ت تخارمثل حاجی جمش��ید وغیره نزد ق��اری امیرهزارباغی
رفت��ه با ای��ن ناراضیها نشس��ت میکنند .پیرمقل هم��راه با هیات
همراهش از ناراضیان تقاضا میکند که اگر ایش��ان به محل زندگی
ش��ان برگردند ،هیچ نوع خطر از طرف او و افرادش متوجه ش��ان
نخواهد بود .ناراضیان اوالً به س��خنان این��ان اعتماد نمیکنند ولی
وقتی پیرمقل در حضور هیأت و جمع کثیری از مجاهدین دس��ت
روی قرآن گذاشته سوگند یاد میکند ،به ناراضیان سادهلوح جای
ش��ک باقی نمانده و تصمیم میگیرند تا به خانههایشان برگردند.
همینکه اینان به مناطق ش��ان در قریههای کوکتابه میرسند پیرمقل
ب��ه قومندان محل این��ان که پهلوان ابراهیم بود دس��تور میدهد تا
همه را نابود س��ازد .پهلوان ابراهی��م دریک کمین حدود  ۱۴تن را
زمانی که از قریه خود به قریه دیگری عبور میکردند مورد حمله
قرار داده و همه را به قتل میرس��اند .ازی��ن مجموعه برادر محمد
عبداهلل که مجید نام داش��ت بش��دت زخمی میشود .او زخمهایش
را با دس��تمالی بس��ته و خود را زیر یک سنگ میکشد .ولی افراد
پهلوان ابراهی��م با تعقیب خونی که از ب��دن او میریزد او را پیدا
نموده به رگبار میبندند.
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فرد دیگری که ش��امل این جمع میش��ود یکی هم مولوی
عبدالوهاب مش��هور به مولوی کوس��ه فرزند خ��ال محمد از قریه
قزل قشالق است که ازخانهاش بیرون کشیده شده و مقابل چشمان
خانوادهاش تیرباران میگردد.
رحیم اهلل از قریه تابه تاش رستاق که جزء این تیم میباشد،
بدس��ت خود پهلوان ابراهیم در دم اسب بسته شده و تا زمانی کش
میشود که اعضای بدنش متالشی شده و میمیرد.
عب��داهلل ولد نور محمد از قریه مرغک نیز جزء این تیم بود
و بعد از دس��تگیری زیر لت و کوب و اش��کال دیگرش��کنجههای
غیرانسانی افراد پهلوان ابراهیم جان میدهد.
اسمای تعدادی از کشته شدگان این ماجرا:
1 .1دو برادر هریک محمد عبداهلل و عبدالمجید ولد محمد ضیا
از قریه قلعه گرداب رستاق
2 .2قربان ولد حاجی غالم از قریه کوکتابه رستاق
3 .3هیاتاهلل ولد آدینه محمد از قریه چاکر رستاق
4 .4مالگل حبیب ولد آدینه محمد از قریه چاکر رستاق
5 .5اسالم ولد حاجی عبدالجبار از قریه کوکتابه رستاق
6 .6رحیم اهلل از قریه تابهتاش رستاق
وقتی رحیماهلل به اس��ب بس��ته ش��ده این چنی��ن بیرحمانه
توس��ط پهلوان ابراهیم به قتل میرسد ،برادرش به ایران میگریزد
و مدتی طوالنی را سپری میکند .مقدار پول از بابت دستمزدهایش
جمعآوری نموده به افغانستان بر میگردد .یک میل تفنگچه میخرد
و به قریه تابهتاش م��یرود .روز جمعه هنگامی که پهلوان ابراهیم
در نماز ایستاده است تفنگچه را بر فرق پهلوان ابراهیم گذاشته فیر
میکند که تصادف ًا تفنگچه مرم��ی بند نموده فیر نمیکند .پهلوان
ابراهیم که دیگر آفتاب باداریاش غروب کرده است مثل گذشته
مقابل اینان ایس��تادگی نتوانس��ته و ناچار از دس��ت برادر رحیم اهلل
عریضه میکند که گویا او تروریس��ت اس��ت و قصد کشتنش را
کرده ولی موفق نگردیده است .پولیس برادر رحیم اهلل را دستگیر
و به زندان میان��دازد .مردم قریههای تابهتاش ازین عمل دولت به
خش��م آمده علیه این اقدام دولت دست به تظاهرات وسیع میزنند.
مظاهرهچیان اوالً با پهلوان ابراهیم تصفیه حساب نموده دست پلید
او را از سرنوشت شان دور میسازند .افرادش را خلع سالح میکنند،
زمینهای��ی را که در طول دوران جبه��ه و جهاد به زور گرفته بود
از ن��زدش میگیرند .بعداً صدها تن به ش��هر تالق��ان هجوم آورده
طی چندین گردهمایی با ش��کوهی خواستار رهایی برادر رحیم اهلل
میگردند .پیرمقل که ازین خیزش مردمی به وحش��ت افتاده است
به خاطر حفظ پایگاه سیاس��یاش درین مناطق از رس��تاق در صدد
رهایی س��گهایش بخصوص پهلوان ابراه��م میبراید .به قومندان
همس��لکش چون پیر محمد خاکسار و خیر محمد چریک قومندان
امنیه والیت تخار رجوع میکند تا با صالح قومی میانجیگری نماید
و پهلوان ابراهیم را با مردم آش��تی دهند و ازین طریق خشم مردم
را فروکش نماید .اینان س��بحانقل را به عن��وان «آدم نیت بخیر»
منحیث میانجی بین مردم و پهلوان ابراهیم میفرس��تند .مردم محل
که به دسایس این گرگان آشنا اند نظرات شانرا پشیزی ارزش قایل
نش��ده همچنان نفرت شان را علیه او ابراز داشته به مبارزه شان علیه
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پهلوان ابراهیم و س��ایر عوامل پلید پیرمقل ادامه میدهند تا اینکه
فرد زندانی را رها میسازند.

وقتی پیرمقل
پنج تن از نزدیکانش را کشت
پیرمق��ل بعد از شکس��ت دول��ت نجیب و حاکم ش��دن در
بزرگترین ولسوالی والیت تخار دست به کشتار حتی نزدیکترین
هم��کاران جهادش زد که تعداد ش��ان از اعض��ای خانواده خودش
بودند .وقتی ولس��والی رس��تاق به نفع پیرمقل س��قوط میکند و
وی ش��خص اول و آمر جهادی عام و تام رس��تاق میش��ود ،از آن
به بعد آتش عالقه به قدرت و پول در وجودش بیش��تر از هر وقت
دیگرمش��تعل میگردد .به ای��ن فکر میافتاد تا ب��ه تنهایی قدرت
و داراییهای بدس��ت آم��ده را نصیب خویش نموده و بنا ًء س��ایر
اف��رادی را که در آین��ده مزاحم یکتازی خود تش��خیص میدهد
از بین میبرد .اینجاس��ت ب��ا توطئه در صدد از بی��ن بردن افرادی
میبراید که ایش��ان از جمله یاران و سنگرداران دوران به اصطالح
جهادش بش��مار میرفتند .با این هدف پیرمقل توطئهای را مخفیانه
س��ازمان میدهد .وی پیش��بینی کرده بود که وقت��ی این افواهات
پخش ش��وند افراد متذکره حتم ًا دس��ت به عکسالعمل زده و این
مش��روعیت کشتن و دستگیری آنان را توسط پیرمقل زیر نام یاغی
مساعد میسازد .چون ایش��ان از جمله همسنگرانش بودند و سالها
ش��انه به ش��انه جنگیده بودند و هیچ اتهامی رایج دیگر مانند کافر،
حزبی اسالمی ،ستمی ،کمونیس��ت و ...نمیتوانست کارایی داشته
باش��د .نیرنگ پیرمقل کار میکند و اف��راد ذیل غرق این گرداب
تباهکن میگردند:
1 .1میرزاشاه مراد شخص رابط بین پیرمقل واحمد شاه مسعود
2 .2علی مرادیکی ازقومندانان قابل اعتماد پیرمقل پسر بایمراد
3 .3بیک مراد هرکدام پسر بایمراد
4 .4نمازبای ازنزدیکان پیرمقل
5 .5فیض اهلل فرزند نماز بای بادیگارد پیشقدم پیرمقل
6 .6غالم حیدراز قومندانان پیرمقل.
افراد نامب��رده اطالع حاصل مینمایند ک��ه پیرمقل در پی
کش��تن آنان اس��ت .اینان هم بخاطر دفاع از خود مقداری اسلحه را
از ذخیرههای سالح پیرمقل که درخانه سبحانقل جاسازی گردیده
بود بیرون میکنند .پیرمقل این را بهانه قرار داده ایش��ان را زندانی
میکن��د .قبل از کش��تن هر یک را پنجصد ل��ک افغانی ،دو رأس
اس��ب بزی جریمه و دو دربند حویلی اینان را که در شهرنو رستاق
موقعی��ت دارد غصب میکن��د .وارثان این زندانی��ان تمام جایداد
هس��ت و بود خویش را بفروش رس��انده جریمه نق��دی را تکمیل
میکنند وهمراه با دو راس اس��ب بزی به پیرمقل تس��لیم میدارند
تا طبق وعده جریمهها اخذ و «مجرمان» رها گردند .ولی بدبختانه
مثل س��ایر وعدهخالفیهایی که از سرش��ت جنایت��کاران اخوانی
ناشی میشود اینبارهم جریمهها اخذ ولی زندانیان راهی کشتارگاه
میگردند .مولوی غفور که ولس��وال رستاق بود حکم مرگ اینان
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را به تقاضای پیرمقل صادر و توس��ط موتر خلیفه وکیل چش��مان
بس��ته راهی قریه هزارس��مچ میگردند که در دهنه قرقسای که بنام
لنگرآبی مش��هور است در سنبله  ۱۳۷۲توسط هر یک پیرمقل ولد
آدینه قل ،سبحان قل ولد محمد ابراهیم ،قومندان سلیم ولد یولداش
و جمعه خان ولد بوریبای با کالش��نکوفهای که به دس��ت ش��ان
داشتند به ش��کل فجیعانه بقتل رسیده جنازههایشان را باالی مرکب
انداخته به قریه هزارسمچ میفرستند.
اماغ�لام حی��در نام که ش��امل این مجموعه ب��ود به خاطر
وابستگیهای فامیلی که با سبحانقل معاون پیرمقل داشت تیرباران
نشده مجبور به فرار میگردد .نامبرده ازبیست سال به اینسو تا زمانی
که حکومت این خونآش��امان ختم نگردید به رستاق برنگشت .او
این مدت را در کندز در خانه حاجی ش��یخ کمال نام سپری میکند
و نسبت دوری و آوارگی به تکلیف روانی دچار میگردد که هنوز
هم در حالت غیر عادی قرار دارد .بر اس��اس گزارشهای ش��فاهی
تعداد قربانیان این کشتار پنج نفر نه بلکه نه نفر اند.

قتل پنج تن (نجمالدین ،امین ،یادگار،
مرحم ،محمد عاقل ،کریم دراز)
مالمحمد امین ولد توره خان ،نجمالدین ولد منصور مردان
ناندار و قوش��خانهدار از قریه بیخا بودند که سالها اعاشه مجاهدین
پیرمق��ل را به عهده داش��تند .ازمیان این دو تن نجمالدین ش��هرت
خاص درین کار داشت که قوش��خانههایش همیشه پر از صدها تن
از مربوطی��ن پیرمقل بود .اکثراً اتفاق م��یا فتاد که تعداد مهمانان
وی که افراد پیرمقل بحس��اب میامدند به پنجصد و حتی هزار نفر
برس��د .نجمالدین هم بدون کمی و کاس��تی و بدون به زبان آوردن
رنجش خاطر ،نان و آب این همه مجاهد را تهیه میکرد و قس��می
که قصه میکنند هیچگاهی هم شکایت نداشته است.
دلیل��ی که باعث ش��د نجمالدی��ن را پیرمقل بقتل برس��اند
ای��ن بود ک��ه در قریه باغیصار رس��تاق والیت تخار پوس��تهای از
ستمیهای مربوط صمد و میرزا عبدالرحیم ایجاد گردید .افراد این
پوسته که مربوط احمد ش��یخانی بودند ،از موجودیت سالح ثقیل
بخصوصه��اوان نزد نجمالدین با خبر میش��وند .همین که به قریه
مس��لط میشوند نجمالدین را مجبور به مرگ میکنند تا سالحهایی
را که از پیرمقل در اختیار دارد تس��لیم دهد .نجمالدین هم در نتیجه
فش��ارهای وحش��یانه اینان وقتی مس��ئله مرگ و زندگیش درمیان
میآید دومیل هاوان را تسلیم میکند.
این خبر به گوش پیرمقل میرسد و وی صرفنظر ازین که
بداند تحت چه شرایطهاوان را به ستمیها تسلیم نموده و علیالرغم
کمکه��ای همه جانبهای که نجمالدین مدته��ا به افرادش نموده
تصمیم میگیرد تا او را بکشد .با وجودی که میدانست که مصرف
یک شبه نجمالدین به افراد او به دهها هاوان زنگ زده جبهه پیرمقل
برابری میکند ،ولی بازهم وی را اعدام صحرایی مینماید.
داستان قتل نجمالدین را شخصی که در صحنه حضور داشته
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حال جان دادن بود ،پیرمقل خونسرد و بدون کوچکترین تغییری
چنین حکایت میکند:
درچه��رهاش ،رخش را س��وی من دور داد و ب��ا بیتفاوتی که در
از کنار قریه بیخای رس��تاق هنوز نگذش��ته بودم که دیدم
رفتارش دیده میش��د چنان وانمود میکرد که گویا اتفاق خاصی
پیرمقل در گوش��های نشسته اس��ت و با چوبکی که در دست دارد
رخ نداده وهنوز هم میخواهد که بحث کبکبازی را دوباره ادامه
زمین را میکاود ،درین هنگام بود که چشمش به من خورد .او که
دهد.
مرا میش��ناخت با خنده و تبسمی که ذرهای از اضطراب آدمکشی
من که در تمام عمرم کش��تن انس��ان را آنهم بشکل نهایت
در چهرهاش دیده نمیش��د پرسید« :کبکها چه حال دارند؟ مست
فجیعانهاش ندیده بودم ،س��روپایم را ترس و وحش��ت برداش��ته و
ش��دهاند؟ میخوانند یا ن��ه؟» دقیق ًا در لحظهای ک��ه او مصروف
ش��دیداً ترسیده بودم ولی ظاهراً ترس خویش را نمایان نمیکردم.
پرس��یدن این س��واالت بود و من هم صاحب صاحب کنان برایش
درحالی که در هر ثانیه این ماج��را را مورد مالمتی قرار میدادم،
ج��واب ارائه میک��ردم ،از دامنه کوهی که در چن��د ده متری ما
همچنان در فکر پیدا کردن راه گریز نیز بودم که باالخره توانس��تم
موقعیت داشت چند نفر سالحبدست از طرف قریه بیخا یک نفر را
ب��ا بهانهگیریهای مختلف محل را ب��ه قصد قریهی دیگری که بنام
پیشانداز نموده به سمت ما میآوردند که باالخره پایین دره رسیدند.
دشتک یاد میشود ترک گویم.
یک��ی از آنان نزد پیرمق��ل آمد و گفت که صاح��ب نجمالدین را
ش��ـب را در
آوردیم .نجمالدین که
قری��های زان پای��ان
لباسهایش از خون تر
س��پری ک��ردم و
بود و س��ر و صورتش
فردای��ش راه��ی قریه
در اث��ر لتوک��وب
دشتک ش��دم .هنوز به
شدیداً صدمه دیده بود
چن��د مت��ری خانههای
و خ��ون از پیش��انی و
قریه دش��تک نرسیدم
چهرهاش میچکید ،بی
بودم که ص��دای چیغ
س��روصدا آن طرفتر
و فری��اد و ص��دای
صحنه مرگ خویش را
هلهههای حسرت انگیز
نظاره میکرد.
زن��ان وک��ودکان ب��ه
پیرمق��ل ک��ه
گوشم رس��ید ،یکباره
بحث کبکب��ازیاش
وارخطا ش��ده حواسم
با من جریان داش��ت و
برهم خ��ورد .این همه
چنانکه وضعیت نش��ان
درحالیس��ت ک��ه من
م��یداد نمیخواس��ت
هنوز توقف نکردهام و
قص��هاش را قطع کند،
 ۱۵ميزان  :۱۳۸۱تظاهرات متعلمان و معلمان ولسوالی خواجه غار تخار
پیش میروم تا ببینم که
دس��تش را ب��ه جیبش
علیه جنگساالران منطقه
اصل سخن از چه قرار
برده مصروف کشیدن
است.
چی��زی از آن ش��د.
زمان��ی که از
ناگه��ان تفنگچهای از
راست دروازه مال جمعه
ن��وع تیت��ی را بیرون
دش��تکی میگذش��تم،
کرده رخش را س��وی
به فاصل��ه پنجاه متری
نجمالدین نمود که بعد
دورت��ر از من در یک
از مکث کوتاه چندین
قس��مت عمیقتر زمین
مرم��ی پیهم ب��ه پیکر
که ب��ه کنده ش��باهت
نجمالدین فیر کرد.
داش��ت ،ی��ک گلی��م
ب��ا اصـــاب��ت
هموار معلوم میش��د
مرمیه��ا ب��ه ب��دن
که در اط��راف آن دو
نجمالدی��ن ،وی از
سه نفر نشستهاند .وقتی
جایش پریده و دوباره
نزدیک ش��دم ،دانستم
به زمی��ن خ��ورد .در
ک��ه زانیه��ا (افرادی
حال��ی که جس��د وی
 ۸سرطان  :۱۳۸۴تظاهرات باشكوه مردم تخار علي ه ستمكاریهای
از قری��ه زان رس��تاق)
هنوز روی زمین چرخ
ن روستايی
ر جوا 
جنايتساالران و تجاوز قومندان محمود به یک دخت 
اند و پرس��یدم که چه
ولول میخ��ورد و در
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خبراس��ت .ایش��ان گفتند که مرح��م و یادگار را امش��ب تیرباران
کردهاند .کش��تهاند اما نمیگذارند که مردههای ش��ان را زان برده
گورکنیم .به چرت افتادم و خواس��تم چارهای برین کار پیدا نمایم
که ناگهان معاون بالته مقابلم ظاهر شد .نامبرده برخورد خیلی گرم
با من کرد و پرس��ید که چه میخواهم و منتظر چه هس��تم .من هم
درخواس��تم را در مورد گرفتن اجازه پیرمقل بخاطر بردن کش��ته
ش��دهها پیش کردم .اوالً پیش��نهاد مرا مبنی برین که پیرمقل حاال
بس��یارعصبانی اس��ت ،مبادا از موضوع آگاه شود رد کرده گفت:
«خ��ودت هم خوب میدانی که درین صورت بدون کوچکترین
تغافلی و معطل��ی هر دوی مان را ریزه ریزه میکند ».لحظاتی بعد
نزدم آمده اظهار نمود که «چه کنم تو دوس��تم هستی و نمیتوانم
درخواس��تت را رد نمایم .برایم دس��تور داد که فوراً زمانی که من
آم��ر صاحب و دیگران را به گپ میگیرم جنازهها را از قریه دور
نمایید .با ش��نیدن این کالم معاون بالته خون به رگهای اهالی قریه
زان دوی��د و ف��وراً مردهها را داخل جوال ب��االی مرکبها نموده
راهی قریه زان شدند.
ج��رم مرحم وی��ادگار این بود که وقتی جبهات س��تمیها
درقریه ش��ان مس��تقر میش��ود ،تقاضای اعاشه را از س��اکنان این
مح��ل میکنن��د .مرحم و ی��ادگار از ترس اینکه مبادا کش��ته و یا
زیرلتوک��وب اف��راد جبهه قرار گیرن��د مق��داری از نان و آب
برایش��ان میبرند و این قصه به گوش مخالفین جبهه س��تمیها که
افراد پیرمقل است میرسد .پیرمقل هم این آدم را احضار میدارد
و به اصطالح عدالت اس�لامی را باالیشان گردان میکند که چرا به
دشمن غذا دادهاند.
• محمد امین ساعت  ۱۰شب در حالی که مصروف خواندن
کتاب بود به ضرب گلوله از بین برده میشود.
• محم��د عاقل ولد ارب��اب محمد صدی��ق از قریه بیخواه
رستاق دس��تگیر و به
قریهی دشتک رستاق
انتق��ال داده ش��ده و
بعداً در نیمههای ش��ب
دوباره به قریه بیخواه
آورده در س��ر چشمه
مزارج��ان ب��ا لنگ��ی
خ��ودش ب��ه درخت
س��پیدار به دارآویخته
میشود.
• کری��م دراز
س��اکن تولکی رستاق
از ملیت بل��وچ بود و
روزی ب��ه ش��وخی به
مالنادر قومندان خونخوار حزب
افراد پیرمقل در حالی
اسالمی در تخار که پیرمقل یکتن از که نزدیک ق��رارگاه
تربیتیافتگان او بشمار میرود .او
ش��ان ایس��تاده ب��ود
باالخره بدست این دستپروردهاش میگوید که دوس��تم
به قتل رسید.
آم��ده ش��ما را از بین
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فريدون پسر نجيباهلل کودک  ۷سالهای که قربانی قساوت
جنگساالرن شده جسدش از دريای کوکچه بدست آمد.
فريدون به تاريخ  ۴ثور  ۱۳۸۵توسط تفنگبدستان
قومندان عينالدين ولد حاجی عالم بای (خسر پيرم قل)
اختطاف گردیده بود .به تاريخ  ۱۷ثور جسدش
در منطقه دشت قلعه از دريای کوکچه بدست آمد.
میبرد .این سخن به پیرمقل میرسد و چند روز بعد پیش چشم مردم
در س��رچوک رستاق شخص پیرمقل به دستهای کثیفش کریم را
بقتل میرساند.
داس��تان قتل اف��راد بیگناه که توس��ط جناحه��ای درگیر
مجاهدی��ن و افراد از حکوم��ت نجیب ص��ورت میگرفت اکثراً
درناک اس��ت .همین که یکی از جبهات متذکره بر منطقه حریف
تس��لط مییافت به مردم ام��ر میکردند که برایش��ان نان وآذوقه
بیاورند و پول مصارف جمعآوری کنند .اوالدهایشان را درخدمت
ش��ان قرار دهند ،حیوانات شانرا به جبهات بسپارند ،خبرهایی را از
جبهات مخالف به دسترس شان قرار دهند و....
مردم ک��ه اکثراً دهقان بودند و به عل��ت بیامنی و جنگ
اقتصاد ش��ان متضرر گردیده بود ،محص��والت حداقل خویش را
جمعآوری کرده نمیتوانس��تند.همین بود که در اثر طوالنی شدن
جنگ از انجام این گونه خدمات جبری به جبهات متخاصم خس��ته
ش��ده ،به پیشنهادات جبهات پاسخ مثبت گفته نمیتوانستد .این امر
باعث میش��د که سستی و کندی در امر جمعآوری خرج به جبهات
از خود نشان دهند.
این سس��تی نش��ان دادن درمقابل امر جبه��ات متخاصم که
متش��کل از الوبالیترین افراد بودند ،س��رپیچی تفس��یر ش��ده ،به
سادگی زیر نام عوامل دش��من مورد بدترین شکنجه قرار گرفته و
یا اکثر به جزای مرگ محکوم میشدند .جنایات فروان چون قتل،
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کنده و زوالنه ،س��یاه چاه ،جریمه و غیره را م��ردم بیاد دارند که
تحت این شرایط صورت میگرفت.
همچنان در جریان ای��ن زدخوردها زیاد اتفاق میافتاد که
یک جبهه ،قوای جبهه مخالف را س��قوط میداد و به منطقه تسلط
میافت ،بخاطر ایجاد رعب و وحشت و تحت تاثیر درآوردن اهالی
قریه در س��احه مفتوحه با مردمان و ساکنان آنجا مثل افراد دشمن
برخورد نموده ،هر مس��ئلهای را بهانه قرار داده قصداً آدمهایی را
به قتل میرساندند ،تا با این حرکت ضد انسانی شان نشان دهند که
مردم با چه نوع موجودات جاهل و وحشی روبرو اند.
هرگاه دقت به خرج داده ش��ود و این دس��ته کشتهشدگان
را حس��اب نماییم ،آم��ار آن به باالتر از صدها نفر میرس��د که به
ابتداییترین س��رپیچی توس��ط اوباش��ان جناحهای درگیر به قتل
رس��یدهاند و به دلیل اینکه یک دهقان عادی و یا باشنده غریب این
قریهجات بودهاند ،مرگ شان هم زیاد سروصدا خلق نکرده است.

قتل انجنیر بشیر با تعدادی از افرادش

پیرمقل وقتی اطالع حاصل مینماید که شاه حبیباهلل مشهور
به انجنیر بشیرچاهآبی دیریست که از مسیر رستاق به بدخشان عبور
و مرورهایی دارد ،تصمیم میگیرد تا این فرصت را مناسب دانسته
کار وی را یکطرف��ه نماید .این جاس��ت که به یک��ی از قومندانان
خویش دین محمد مش��هور به دیدک از قریه دشت امانی ولسوالی
رس��تاق ،فرمان میدهد تا هنگام عبور بشیرچاهآبی از منطقهاش وی
را به قتل برس��اند .این در حالیست که بش��یر چندین رفتوآمد را
طی این ماهها به بدخش��ان داشته اس��ت و در یکی ازسفرهایش که
ازبدخش��ان برگشت مینماید همراه با افرادش که تعداد شان بیشتر
از پنچ نفر میباش��د در قریه دشت آمانی رستاق که در کنار دریای
کوکچ��ه موقعیت دارد در یک درهای که بنام اخته دره و قزل دره

خلیلالرحمن یکی از پسران پیرمقل توسط دولت ترکیه در
آن کشور تربیت نظامی میبیند تا در آینده از او منحیث
مهرهاش در افغانستان استفاده نماید.
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یاد میش��ود طی یک کمین از قبل تدارک شده به قتل میرسند .به
روایت دیگر بش��یر در منطقه دهگ��ه یفتل پایان در یک مهمانیای
که بخاطر بحث و مصلحت میان همدیگر دعوت گردیده بود بقتل
رسیده جسدش را به اخته دره و یا قزل دره رستاق میآورند.

قتل خان سیابی توسط سبحانقل
هن��گام حکمروایی ت��ازه پا گرفته پیرمقل در رس��تاق که
پایههای استبدادیاش را قرار بود محکمتر بکوبند .خان سیابی ساکن
قریه سیاب ولسوالی رس��تاق از جمله افراد صاحب رسوخی است
که با نابود شدنش روح حاکمیت خون و خیانت پیرمقل در رستاق
به آرامش میرسد .چون او تنها کسی در قریه سیاب است که مورد
احترام اهالی این قریه میباش��د و درعینحال صاحب خوشخانه و
رفت آمدههای مردم نیز اس��ت .قسمی که در باال متذکر شدم این
گونه جنایات در ش��رایطی ص��ورت میپذیرد که پیرمقل درصدد
تحکیم پایههای قدرت پا لچ کرده است و بخاطر ایجاد فضای ترس
و رعب میان مردم و همچنان به اطاعت کش��یدن روحیه سرکش��ی
مردم رستاق به کشتن افرادی معین مبادرت میورزید .برای اجرای
این اهدافش افراد مثل خان سیابی را انتخاب میکرد ،که با کشتنش
هم یک صاحب رس��وخ منطقه را ازبین برده و همچنان منطقه را از
نفوذ افرادی که نس��بت به او بدگمان بود پاکسازی نموده باشد و
از سوی هم به اهدافی که قب ً
ال یادآور گردیدم رسیده باشد .پیرمقل
اینگونه حرکاتش را نه بصورت مستقیم بلکه با توطئه انجام میداد.
مس��ایل مختلف را بهانه قرار داده به جنایتش جنبه قانونی میبخشید.
مث ً
ال خان سیابی را مدتها زیر تهدید روحی قرار داده بود تا ظاهرا
اسلحهای را که از میرزا عبدالرحیم در نزدش است تسلیم وی نماید.
خان همیشه پاسخ میداد که چیزی بنام اسلحه درنزدش نبوده با این
مسایل بیگانه است .ولی پیرمقل که نیت کشتن وی را در سرداشت،
دس��ت از درخواست اس��لحه برنمیدارد تا جایی که سبحانقل را به
اجرای این وظیفه میگمارد .در یک روز سرد که لحاف نقرهگین
برف سراسر رس��تاق را س��فید و یکرنگ نموده بود ،سبحانقل و
افرادش درمالءعام خان سیابی را احضار میدارند و زیر شکنجه و
چوب کاری میگیرند تا بگوید که اسلحه کجاست .خان که چیزی
در این رابطه نمیداند مسلم ًا که مقابل هر پرسشی اظهار بیاطالعی
میکند و با هر چوب که به پش��تش اصابت میکند همراه با چیغ و
فریادهایی که بر دور خانه س��یاب میپیچد یک یک دشنام شدید
به سبحانقل و تمام سگهای پیرمقل نثار میکند .لت وکوب خان
و متعاقب ًا دو و دش��نام وی ب��ه پیرمقل و س��بحانقل دقیقهها دوام
میآورد ،تا اینکه درجریان ش��کنجه خ��ان به روی برف میافتد و
تقاضای آب نوش��یدنی میکند .درین هنگام س��بحانقل به او آب
جوش میخوراند که در نتیجه جان میدهد.

پیرمقل قاتل خسربرهاش

خسربره هزارسمچی پیرمقل که آدم کم پول و بیبضاعت
اس��ت ش��بی نزد خواهرش که زن پیرمقل میباش��د مهمان میشود.
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تصادف ًا افرادی از اهالی قریه هزارس��مچ رس��تاق که س��که طالیی
را ک��ه به اثر کاوشهای غیرقانونی س��احه تاریخی به امر پیرمقل،
یافتهاند و از س��ر چاپلوس��ی میخواهند به پیرمقل تسلیم نمایند نیز
حضور دارند .ایش��ان س��که طالیی را به پیرمقل تس��لیم میدارند و
وی هم آنرا در جیبش میگذارد .پیرمقل عادت دارد که کس��ی او
را قب��ل از خواب باید چاپی نماید و درین ش��ب خس��ربرهاش که
مهمان هم هس��ت این وظیفه را به عهده میگیرد .خسربره در جریان
چاپ��ی کردن با مهارت خاصی س��که را از جیب پیرمقل میدزدد و
به خواهرش تحویل میدهد .پیرمقل از موضوع آگاه میشود و روز
بعد جسد خسربرهاش از منطقه کورحاتم رستاق پیدا میشود.

قتل  ۲۵نفرچاهآبی

روزی کبک بته رفته بودم که ناگهان صدای فیر وفیرکان
ک��وه ودره را درهم پیچید .من هم خ��ود را در موقعیتی که بنظرم
امن بود رس��انده بخاطر تسلی خویش مقداری از خس وخاشاک را
باالی خود پوش��اندم .چند س��اعت بعد صداها خاموش شدند و من
هم از زیر خس و خاش��اک بیرون آمده خواستم راهی خانه گردم.
هنوز از چند ده متری این س��احه نگذش��ته بودم که اجس��اد مرمی
خورده را در اطراف مش��اهده کردم .تعداد این اجساد بیست و پنچ
نفر بود .اینان افراد بش��یرچاهآبی بودند که افراد پیرمقل برایشان
کمین گرفته وهمهی ش��ان را درین زدوخ��ورد قلع وقمع نمودند.
چنانچه یکی از شاهدان عینی قصه میکند اگر این گونه کشتـارها
را که پیـرمقل و افرادش علیه سایـر جبهات انجام دادهاند بشماریم
به یقین که افراد کش��تـه شـده توسط پیرمقل به بیش از هزاران تن
خواهد رسید.

قتل طهور ،نادرخان ،خالبای

• طهور کس��ی اس��ت که در جنگ با نیروهای صمد پاچا
کش��ته میش��ود و برادرش بنام قومندان خال محمد جانش��ین وی
میگردد .قومندان خال محمد که قریههای بندیل ،کزر و سررستاق
را در دس��ت داش��ت باالخره مخفیانه به امر پیرمقل توسط شاروال
عطافای��ض به قتل میرس��د و بخاطرپنهان ک��ردن موضوع حاجی
برکت را متهم به قتل او میکنند.
• نادرخان را با بادیگاردهایش که مجموع ًا  ۱۵نفر بودند در
قریه گرگان ولسوالی رستاق بقتل رساند.
• خال بای پس��رکاکای مولوی غف��ور (قاضی پیرمقل که
حکم قتل افراد را صادر میکرد) توسط پیرمقل به قتل رسید.
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زنانی که توسط پیرمقل به قتل رسیدند

اس��امی زنانی ک��ه در زیر میخوانید و توس��ط پیرمقل به
قتل رس��یدهاند اکثراً بخاطر ایجاد ترس و ارعاب در منطقه صورت
میگرفت .گروپ پیرمقل طی س��الیان خون و خیانت هر از گاهی
که موقع را مناس��ب میدانس��ت ب��ه خانههای آنانی ک��ه مردمان
عادی محل بودند داخل ش��ده حتی از کش��تن کودکان و زنان این
خانوادهها هم دس��ت نمیکش��ید و آنان را به قتل میرساند .وقتی
مرگ بعضی ش��ان عکسالعملهایی را باعث میشد بعداً افواهاتی
را پخش میکردند ک��ه گویا اعضای این خانواده در جبهه مخالف
است و مجاهدین وقتی اطالع حاصل مینمایند که او به خانه آمده
اس��ت داخل خانه ش��ده و هر که را که مقاومت کرده است به قتل
رسانیدهاند.
1 .1بیبی عایشه کمپیر
2 .2بیب��ی گل دختر حاجی باتور که طفل هش��ت ماهه در بغل
داشت.
3 .3خالصه کمپیر
4 .4هر س��ه زن فوق در یک روز سال  ۱۳۶۳توسط پیرمقل به
قتل رسیدند.
5 .5خواهر ضابط عبدالبصیر از قریه زهان پایین ساعت  ۱۰بجه
روز توسط پیرمقل تیرباران گردید.
6 .6قیم��ت کمپیر خانم باب��ا قل از قریه توت در س��ال ۱۳۶۹
توسط پیرمقل به قتل رسید.
7 .7دختر گل محمد از قریه توت توسط پیرمقل درسال ۱۳۶۷
به قتل رسید.
8 .8بیبی غم خانم دیوانه قل در س��ال  ۱۳۶۳توسط پیرمقل به
قتل رسید.
9 .9دختر خدایقل در س��ال  ۱۳۷۰توس��ط پیرمق��ل تیرباران
گردید.
1010رابعه دختر حیدر بای در س��ال  ۱۳۷۰توسط پیرمقل به قتل
رسید.
1111پیر زن هفتاد ساله که مادر عبدالخالق از قریه توت ولسوالی
رستاق بود به جرم نداش��تن چادری در روز رمضان به قتل
رسید.
۱۰1212ج��وزای ۱۳۶۶دو خواه��ر ابراهیم ولد به��ادر به جرم
اینکه برادرش��ان در جبهه مخالف اس��لحه بدس��ت گرفته
اس��ت تیرباران و هم��راه با آنها پنج زن دیگ��ر که تصادف ًا
مهمان آمده بودند و درین حویلی حضور داشتند نیز کشته
میشوند◊.

جنایتهای پیرمقل قبل از همه روی احمدشاه مسعود و
کلیه شرکای مرده و زندهاش را سیاه میسازد!
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«انتخابات» جنایتکاران...
پاکس��تانی تهدید میکند اش��رف غنی هم با قهقهه بدمعاشانه فلمی
جوابش را میدهد .همچنین عطا محمد مدعی شد که اشرف غنی از
دین بیخبر اس��ت و زن و فرزندش افغان نیستند! اما مردم ما دیگر
مدتهاست نتیجه گرفتهاند که اگر مسلمانی ،آدمکشی و بیناموسی
و غارتگری زیر نام جهاد و اس�لام باشد ،این مسلمانی ارزانی تو و
عبداهلل و س��یاف و هم��ه قاتالن  70هزار کابلی و برادران س��کهی
داعش و ابوبکرالبغدادی باد که توس��ط موساد و سیا آموزشهای
اس�لامیاش را دیدهاند .دیگر زمان پوش��اندن جنایت��کاری به نام
دین به س��ر رس��یده اس��ت؛ که هر دو به اندرزهای همدستان خود
اعتنای��ی ننمودند اما به مجرد دیدن وزیر خارجه امریکا میمونوار
خنده بر لب آورده و آمادگی ش��ان را برای توافق اعالم داش��تند؛
ک��ه هر دو مجری بدون چون و چرای سیاس��تهای امپریالیس��تی
و صهیونیس��تی ان��د و به همین علت حتی ب��ه تظاهر هم در دفاع از
مردم غرق در آتش و خون فلس��طین و محکومیت دولت فاشیستی
اس��رائیل لب شور ندادند و برعکس با یکدیگر در مسابقه اند تا دل
دولت عربستان و قطر را بدست آرند که با تأیید امریکا و اسرائیل
داعش را از زهدان خود بیرون دادهاند؛ که هر دو کاندید با داشتن
آدمکشان حرفهای گلبدینی و واواکی در «تیم»های شان در واقع
ب��رادری و یکی بودن خود را با جانیان گلبدینی اعالم نمودند؛ که
چنانچه عبداهلل س��اطور خونآلودش را نمیتواند زیر کرتی و پتلون
و نکتایی آخرین مودل پنهان س��ازد ،اش��رف غنی هم با اس��تخدام
خاینان جانی و مگسهای باقیمانده از چتلی کرزی ،لوای مسخرهی
یک��ی از صد «متفکر» دنیا بودنش را که توس��ط دولت امریکا باال
شده بود پاره پاره کرده در تشناب انداخت .گویا «متفکر» کاذب
غی��ر از این چیزی یاد نگرفته بود که برای به قدرت رس��یدن باید
به هر بیش��رافتی و دروغگویی و س��اخت و پاخت با آدمکشان و
جاسوسان تن دهد؛ که نمایش «عذرخواهی» رشید دوستم دربارهی
جنایاتش بیش��تر خودفریبی بود تا عوامفریبی .اگر او به راس��تی
صاحب نیمه وجدان شده بود باید میگفت او و همدستانش آنقدر
به خونریزی و فس��اد و بیناموسی آلوده اند که دیگر اولین بار در
عمرش احس��اس ش��رم نموده و به جای معاون شدن میخواهد در
چمن حضوری زی��ر حلقهی دار در کنار س��یاف ،عبداهلل ،خلیلی،
حس��ین انوری ،قانون��ی ،محمد خان ،برادران مس��عود ،قطبالدین
هالل ،س��رور دانش ،اش��رف غنی ،عبدالحق علوم��ی ،صالحالدین
ربان��ی و کلیه آنانی که در حاکمیت بودهان��د ،اول بیلیونها دالر
باید از حلقوم ما و خاندانها و بس��تگان ما مصادره گردد و بعد از
تفباران توس��ط مردم و حلقآویز شدن ،اجساد ما با فضلهی سگ
و پشک سوزانده شوند تا مکروب ما هیچگاه و از هیچ گوشهی این
مرز و بوم شیوع نیابد؛ و...
خالص��ه بنابر صداهای مردم که این روزها حتی از «رادیو
آزادی» وابس��ته به امریکا و اسرائیل هم پخش میشود روی هر دو
کاندید س��یاه بوده ( 31اسد)؛ از هم اکنون که از ناموس شان تیر
اند و از رییس جمهور ش��دن نی ،وقتی روی کار بیایند چه خواهند
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کرد؛ اصرار اغلب ش��نوندگان در تعیین یک نفر س��ومی میرساند
که هیچیک از دو کاندید برای مردم از محبوبیت و اهمیت خاصی
برخوردارنیس��تند؛ و آنقدر م��رداری در انتخابات دیدند که دیگر
هرگز پای صندوق رای نخواهند رفت 14( .سنبله)
باندهای عبداهلل و اش��رف غن��ی اوال «دولت وحدت ملی»
ایجاد نخواهند توانست و اگر احیانا با فشار پدران امریکایی که در
اکراین و عراق مصروف اند ،چیزی مش��ترک به میدان آرند ،چند
هفت��های دوام نخواهد کرد که مثل میهنفروش��ان پرچمی و خلقی
به روی هم تفنگچه کش��یده و وضعی شبیه سالهای خون و خیانت
جه��ادی یا طالبی پدید آرند .این جانی��ان تنها زمانی توطئهچینی و
جنگ درونی را متوقف میس��ازند که با خیزش مردمی یا دس��تور
قاطع از سوی ولینعمتان خارجی مواجه گردند.
به هرحال روزی هم رسیدنیس��ت که اکثریت مردم به جای
اعتنا ب��ه انتخابات دروغین ،با قیام سرنگونس��از خود به حاکمیت
مافیا پایان بخش��یده ،افغانستان مستقل و آزاد و دموکراتیک را بنا
نهند .بر روش��نفکران و مردان و زنان آگاه و ش��رافتمند ماست که
خاین��ان جانی را «کاندیدان محترم»« ،کالنهای ما»« ،دولتمردان
ما»« ،مس��ئوالن محت��رم» و از این قبیل خطاب نک��رده بلکه این
آگاهی را بین تودهها ببرند که بدون نابودی دولت فاس��دان خاین
هیچ مس��ئلهای حل نشده و هیچ زجر از زندگی شان رخت بر نبسته
و پنجال کثیف و ویرانگر ایران و پاکستان و هر دولت دیگری در
افغانستان ما عمیقتر فرو خواهد رفت .باید به تودهها رسانید که در
وطن زیر س��تم دژخیمان جهادی و غیر جهادی ،انتخابات جز بازی
رذیالنهای به نفع و به گردانندگی س��تمگران نیس��ت چون به قول
مارک تواین اصال «آنجا که آزادی نیست ،اگر رای دادن چیزی را
تغییر میداد ،اجازه نمیدادند که رای بدهید».
چه شاه شجاع غنی به ریاست جمهوری برسد چه شاه شجاع
عب��داهلل ،نه تنها هیچ زخمی از زخمهای مردم ما مرهم نخواهد ش��د
بلکه با آغاز شکمبه دریدن دو تیم تشنهی قدرت ،مصایب سیاهتری
در انتظ��ار ما خواهد بود مگ��ر اینکه ملت با قیام��ی عمومی تمام
جنایت��کاران را از اریکهی حاکمیت به چتلدانی تاریخ پرتاب کند
و دولتی مستقل و دموکراتیک استقرار یابد◊ .
 14سنبله 1393

جان کری به فرزند متفکر «سیا» پروردهاش:
«بازی را بیشتر ازین ادامه ندهید که تنبان و پتلون
شاریدهی تان بکلی پاره پاره خواهد شد».
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کاظم کاظمی...،
دار شعر خود» «آونگ» کرد .تبریک و درود به خرسندی! به نظر
من اگر کاظمی ذرهای شرف میداشت بعد از آنهمه نوشتههای «پیام
زن» و سرودهی خرسندی باید در صدد پالودن داغ سیاه واواک از
پیش��انی خود بر آمده و حاضر نمیش��د که باز هم ننگ حضور در
شب شعر خامنهای جالد را بپذیرد .اما پیوندهای این خودفروخته با
رژیم آنقدر سست و آبکی نیست که به این سادگی قطع شود .البته
پوزهمالی کاظمی به قول هادی خرس��ندی این «دسته زرین جالد»
بی اجر نماند .در  ۱۷جدی « ۱۳۹۲فرهنگستان زبان ادب فارسی»
(نهاد فرهنگی که مس��تقیم زیر نظر خامن��های و رییسجمهور کار
میکن��د) لوحی را به «پاس خدمات علم��ی و فرهنگی» به کاظم
کاظمی اهدا کرد.
با آن که «پیام زن» و بعضی از ش��بکههای اجتماعی بارها
کاظ��م کاظمی و ب��رادرش عبداهلل کاظم��ی را به مثاب��ه مهرههای
اس��تخباراتی رژیم منفور ایران افش��ا نمودهاند« ،قدردانی» اخیر
رژیم ایران واضح میس��ازد که کاظمی باالتر از اس��تادش رهنورد
زری��اب برای رژیم جنایتکار مطرح اس��ت؛ رژیم اگر از زریاب در
س��فارت ایران مقیم کابل «بزرگداشت» به عمل میآورد ،کاظمی
مستقیم توس��ط حداد عادل رییس «فرهنگستان زبان ادب فارسی»
این گونه «قدردانی» میشود:
«امروز خوش��حالیم که ش��اعر
بزرگ��ی از افغانس��تان ،ای��ران را به
عن��وان وط��ن دوم خ��ود انتخ��اب
ک��رده و حلق��ۀ وصلی می��ان ادب
فارس��ی ای��ران و افغانس��تان ش��ده
اس��ت .کاظمی فقط ش��اعر نیست،
زبانش��ناس و پژوهشگر نیز هست،
به سرنوشت و سرشت زبان فارسی،
ب ه ویژه در افغانستان توجهی عالمانه
دارد و تح��والت زب��ان دری را به
خوبی تجزیه و تحلیل کرده است».
(س��ایت رس��می فرهنگس��تان زبان
ادب فارسی)
س��والی که در ذهن ه��ر هموطن
ما و بخصوص آنانی که ش�لاق اس��تبداد
و افغانس��تیزی مقامات نامحترم جمهوری
اس�لامی را تجربه کردهاند خطور میکند
اینس��ت که رژیم فاشیس��ت که بدترین و
غیرانس��انیترین برخوردها را نس��بت به
مهاجرین بیپن��اه و رنجدیده افغان دارد،
چرا یک افغان میهنفروش را این قدر می
ستاید و «خوشحال» است که «ایران را به
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عنوان وطن دوم خود انتخاب کرده» است؟ چرا جمهوری اسالمی
آدمخوار از هموطنان تیرهبخت ما با شالق و شکنجه در «تل سیاه»
و «سنگ سفید» و سایر کش��تارگاههایش استقبال کرده و عدهای
از آنان را بدون هیچ محاکمهای زیر نام «قاچاقچی» اعدام کرده یا
به جنگ در سوریه میفرستد ،اما کاظم کاظمی را بر سرانگشتانش
مینشاند؟
کاظمیها و همرکاب��ان ،از آن قماش چاکران پلید اند که
نه جاری شدن سیل خون روشنفکران و آزادیخواهان ایران بدست
والیت فقیه قلب ش��ان را میلرزاند و نه دیدن جنازههای هموطنان
بیگن��اه ما توس��ط این رژیم که قبل از اعدام گرده ،چش��م و دیگر
اعضای س��الم بدن شان را میگیرند .مسلما واواک اسالمی یکچنین
اراذل پست را استخدام میکند.

بیپرده ساختن کاظمی ها وظیفهایست
بر دوش روش�نفکران متعه�د و پاک افغانی
و ایرانی .خوش�بختانه آقای خرس�ندی در
این زمینه پیش�گام ش�د .بر دیگر هنرمندان
و سیاس�یون مبارز ایران هم است که اهمیت
عظیم افشاگری «دستههای زرین تیغ جالد»
را دریافته و در برابر خیانتهای «فرهنگی و
هنری» آنان فعاالنه بایستند◊.

کاظمی خاین در سوگ خمینی ،جالد هزاران هزار آزادیخواه ایران نوحه میخواند.
آیا او و اسداهلل حبیب و رهنورد زریاب و منیژه باختری و
دیگر شاعران و نویسندگان شیر واواک خورده میدانند که اگر از دنیا
یک روز هم بماند ،آنان در کنار محقق و عطا محمد و خلیلی و...
به مثابه جاسوسان کثیف والیت فقیه خونآشام تفباران و محاکمه خواهند شد؟
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نگذاریم موسسات تعلیمی را

با نامگذاریهای خاینانه ،آلوده سازند

جوانان وطندوست و مدافع مردم نگونبخت ما باید بدانند که این حرکت ولو کوچک،
میتواند تمرینی برای مبارزات دشوار و بزرگتر فردا
علیه وطنفروشان و خاینان ملی به شمار رود.

دولت فاس��د و حامی جنایت��کاران و خاینان ملی کرزی به
ادامه س��تایش و بزرگداش��ت از قاتالن ملت ،بازهم نام برهانالدین

تظاهرات محصالن پوهنتون تعلیم و تربیه

ربانی یکی از برباددهندگان افغانس��تان را بر یک موسسه تعلیمی و
جادهای در پایتخت گذاشت .اما خوشبختانه این بار جوانان آگاه و
به جان رسیده ،در برابر این عمل بیشرمانه،
برخاستند و بیش از سه هفته میگذرد که
با اعتراضات گسترده ش��ان دولت خاین،
پارلم��ان اراذل و دس��تگاه س��تمکاران را
درمانده ساختهاند.
اگ��ر مردم م��ا در گذش��ته وقتی
دولتهای مس��تبد و میهنف��روش اماکنی
را در کاب��ل و والی��ات ب��ه نامهای کریه
جالدان��ی چون مزاری ،مس��عود ،طره باز
خ��ان ،عطامحمد ،عبدالح��ق ،عبدالصبور
فری��د و غی��ره نامگ��ذاری کردن��د ،به
اعتراض شدید و خیزش متوسل میشدند،
دیگر هیچ خاینی جرئت نمیکرد با توهین
بر ملتی ،جسورانه قاتالن را به این صورت
مورد عنایت قرار دهد.
خوش��بختانه اکثری��ت جوانان ما
در پوهنت��ون تعلی��م و تربی��ه ی��ک صدا
میگوین��د درس خواندن در جایی که نام
یک جنایتکار پلی��د را برخود دارد برای
ش��ان ننگ تلقی میگ��ردد ،هرگز اجازه
نمیدهن��د دولت آدمکش��ان به این هدف
خاینان��هاش برس��د و تا آخ��ر مقابل این
تصمیم ایستادگی خواهند کرد .نیروهای
امنیتی که عمدتا به وسیله جالدان جمعیتی
و ش��ورای نظاری قومانده میش��وند ،بر
جوانان��ی ک��ه یک خواس��ت انس��انی را
بصورت مس��المت آمیز مطرح میکردند
یورش برده تعدادی را زخمی و عدهای را
هم دستگیر کردند .این حرکت فاشیستی
موج بیش��تری از خش��م و کینه جوانان را
برانگیخت.
جوانان وطندوست و مدافع مردم
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شریف ماللی یوسفزی مسما میکنند .با این مقایسه میشود درک
کرد ک��ه دولت جه��ادی -مافیایی کرزی بس��یار بنیادگرزدهتر و
کثیفتر از دولت پاکستان و امثالش نیز است.
خاینان ملی که امروز زیر پرچم باداران امریکایی و ناتوی
ش��ان بر ملت حاکم اند ،میتوانند هرجایی را خواسته باشند به نام
قهرمانان بربادی و جهالت و مزدوری مسمی سازند و به ملت توهین
روا دارند ،ام��ا دور نخواهد بود روزی که اینان با قهرمانان کاذب
ش��ان به زباله دان تاریخ سپرده ش��وند .آن وقت این نوع اهانتها
همانند نامگذاریهای دوران میهنفروشان خلقی و پرچمی فراموش
خواهد شد.
اگ��ر مردم و بخصوص جوانان ما نقش وطنپرس��تانه ش��ان
را ش��جاعانه ادا نم��وده مثل محص�لان پوهنتون تعلی��م و تربیه بر
خواس��ت بر حق شان تا به آخر پافش��اری نمایند ،پولیس و اردوی
دولت مزدور هم تاب مقاومت در برابر اینان را نداش��ته ،مجبور به
عقبنشینی خواهند شد.
جوانان گرامی ،ب��ه اعتراضات تان ادام��ه دهید ،اکثریت
قاط��ع مردم درددیده تمامی ملیتهای کش��ور که داغ جنایت این
جالدان را به سینه دارند با شما اند.

نگونبخت ما بای��د بدانند که این حرکت ول��و کوچک ،میتواند
تمرینی برای مبارزات دش��وار و بزرگتر فردا علیه وطنفروش��ان و
خاینان ملی به ش��مار رود .اینان نباید مرعوب زورگویان شده و تا
آخر به مقاومت ادامه دهند .محصالن باید از جوانان رشید و مبارز
ایران و عرب و س��ایر کش��ورها بیاموزند که در برابر مستبدترین
رژیمها میایس��تند وبا قبول ش��کنجه و بند و زندان و تا سرحد نثار
خون پاک شان پیش میروند چنانچه مجید توکلی ،قهرمان جنبش
محصلی ایران با سخنرانی پرشور و شجاعانهاش در صحن پوهنتون
رژیم ددمنش آخندی را به لرزه انداخت و اینک س��ه سال است که
کشتارگاه رژیم را نیز به میدان مبارزه و مقاومت مبدل نموده است.
و یا از یوس��ف رش��یدی بیاموزند که در جریان سخنرانی احمدی
نژاد جالد برای محصلین ،با بلند کردن پالکارتی که رویش نوشته
بود «رییس جمهور فاشیس��ت پلیتکنیک جای تو نیس��ت!» برای
او رس��وایی به بار آورد و از چند س��ال اس��ت که تسلیمناپذیر در
دخمههای رژیم قرون وسطایی احمدی نژاد – خامنهای بسر میبرد.
محصلین آگاه و آزادیخواهی چون ندا آغا س��لطان ،محمد مختاری
و صان��ع ژاله در جریان خیزشهای روش��نفکری جانهای خود را
فدا نمودند.
موسسات تعلیمی افغانستان همیش��ه خاستگاه افکار مترقی
و وطندوستانه بوده اس��ت .جنبش پرافتخار مشروطه افغانستان که
درود ب�ر جوانان بی�دار و ضد ارتجاع
صفحه درخشانی از تاریخ وطن ما را به خود اختصاص داده ،یکی از
پوهنتون تعلیم و تربیه!
نمونههای این حرکتها میباشد .باید جوانان وطندوست ما در برابر
این همه وطنفروش��ی ،خیانت ،م��زدوری ،چپاولگری و زورگویی
حاکمان نوکر بیگانه آرام ننش��ینند و بازیهای نفرت انگیز ش��ان
جمعیت انقالبی زنان افغانستان
را درادارات تعلیمی با ناکامی مواجه س��ازند .باید مراکز آموزشی
را از گن��د ارتجاع و بنیادگرایی منزه نگهداش��ت .این در صورتی
١عقرب  ٢٢ – ١٣٩١اکتوبر ۲۰۱۲
ممکن اس��ت که محصلین
از ای��ن آگاهی برخوردار
گردند که در دام اسارتبار
و خاینانه دولت پوش��الی
و گروهه��ای آدمک��ش،
سیاهاندیش بنیادگرا اسیر
نگردن��د که میخواهند با
راه انداخت��ن نفاق ملیتی،
زبانی ،قومی ،مذهبی و...
ملت را به جان هم انداخته
خود از آن سود برند.
دول��ت فاس��د
و جنگس��االر ک��رزی
پوهنتون��ی را ب��ه ی��اد
یک جنایت��کار خاین نام
میگذارد اما در پاکستانی
که رژیم مس��تبدش استاد
و بانی مرتجعان و خاینان
وط��ن ماس��ت ،ب��ا آنهم
حدود  ٩٠درصد شهر کابل در جریان سگ جنگیهای تنظیمی ویران گردید.
پوهنتون��ی را بن��ام دختر

پیـام زن

شماره مسلسل ۷۰

اسد - ۱۳۹۳اگست۲۰۱۴

102

د غویي اتمې او اوومې ننګونې به د دې د الملینو د
منځه وړلو سره له کلیزې لیرې کړو!

د آزادۍ ،دموکراسۍ او عدالت ته د رسیدنې لومړنی شرط د خپلواکۍ ترالسه کول دي!
د  ۱۳۵۷کال د غوی��ي اوومه او د  ۱۳۷۱کال د غویي
اتمه زموږ د هیواد په معاصر تاریخ کې تورې ،د وینې تویونې
او د ډار او وی��رې ورځ��ې دي .خلقي او پرچم��ي هیوادپلورو
چې ناورین راوړونکې کودتا یې په س��پین س��ترګتوب س��ره،
انق�لاب او د روس��انو لخوا د خپل هیواد نی��واک یې د هغې
د «بش��پړتیا دوره» ګڼل��ه ،څوارلس کاله پرله پس��ې یې د دې
خ��اورې زړه ور اوالدون��ه زندانون��و ته واچول او پ��ه دار یې
وځړول او پ��ه پولیګونو کې یې ژوندي د خاورو الندې کړل.
پ��ه افغانس��تان باندې د روس��انو یرغل که څه ه��م له یو اړخه
ی��ې افغانان د نابرابره مقاومت س��ره مخ کړل ،له بل اړخه یې
امری��کا ته زمینه چمتو کړه ،څو لومړی دا چې په ویتنام کې د
خپل��ې ناوړې ماتې غچ واخلي او په دوهم پړاو کې ښ��ه بهانه
ورته وګرځیدله ،څو په هغه س��یمه کې چې د دوهمې نړیوالې
جګړې څخه وروسته با ارزښته موخه ګڼل کیدله ،خپل نظامي
ش��تون ولري .نو امریکا او غرب د خپلو سیاسي او اقتصادي
موخو پر مخ وړلو لپاره له بنس��ټپالو څخه پرته نور څوک یې
ډیر جاهله ،هیوادپل��وري ،خاین او چوپړ ونه موندل .امریکا
د پاکس��تان د آی .اس .آی ،د عرب مرتجعینو او په ایران کې
د واکدارو مذهبي فاشیستانو په مرسته د تیزاب شیندلو لنډه
غر لکه ګلبدین او ویجاړونکي لکه س��یاف ،رباني او ...یې تر
پوزې په میلیاردونو ډالرو او پرمختللو وسلو سمبال کړل او له
دغو ناوړو او س��پکو عناصرو څخه یې «قیادي رهبران» جوړ
کړل .په خپله ریګان د مولوي خالص په ګډون د دوی ډله یې
په س��پینه ماڼۍ کې ومنله او هغوی ی��ې د «آزادۍ جنګیالي»
ونوم��ول او د خبریاالنو تر مخ��ې یې وویل« :دوی د امریکا د
بنسټ ایښودونکو پلرونو په څیر دي».
لیکن د «راوا» ش��هیدې رهبرې مین��ا ،هماغه مهال د
ی��وې مرک��ې په لړ کې په س��مه توګه وړاندوینه ک��ړې وه« :که
چیرې اخوان الش��یاطین واک ته ورسیږي ،نو افغانستان به د
روس له دورې څخه ډیرې تورې ورځې وازمایي» .
د روسي ځواکونو له وتلو او د نجیب دولت له پرځیدو
وروس��ته د  ۱۳۷۱کال د غوی��ي پ��ه اتم��ه د امری��کا «آزادي

غوښ��تونکي جنګیالي» پر کابل ورمات شول ،څلورو کلونو
کې د امریکا او پاکس��تان د نقش��ې او غوښ��تنې سره سم او د
بنسټپالو د پالر اختر عبدالرحمن له هیلې څخه ډیر ،کابل یې
وسوځو او ویجاړ کړ او له اویاوو زرو څخه ډیر ځوانان ،زاړه
او ماشومان یې ووژل .امریکا چې په سیمه کې د خپلو واکمنو
اخواني بچو له الرې وروس��تیو برنامو لپاره چمتووالی نیوه،
د اوضاع څارونکی پاتی ش��و ،څو هغه پیس��ې او وس��لې چې
وینې څښ��ونکو بانډونو ته یې ورکړې وې ،په تنظیمي جګړو
کې له منځه والړې ش��ي .وروس��ته له دې چې د اووه ګونو او
اته ګونو الشخورانو د جنایت او بې ناموسۍ بوی نړۍ په سر
واخیستله ،امریکا د پاکستان د آی .اس .آی په مرستې سره د
پولېها خوا د طالبانو په نوم د جهل او جنایت لښ��کر د خپل
طالب تولیدونکي ماش��ین څخه راویس��تل ،په پیسو او وسلو
یې سمبال او د جهادي جالدانو پرځای یې په کابل کې وټاکل
چ��ې د انس��انیت او پرمختګ ټولو ارزښ��تونو په مخالفت او
ځناورۍ س��ره ،زموږ هیواد ی��ې د خپلو تنظیمي ورونو څخه
ډیر د ویجاړتوب او د منځه وړلو په لور ویوړو.
له ملنډو ډکه دعوه چې د امریکا او غرب د مطبوعاتي
کړی��و لخوا مطرح کیږي ،دا چې افغانس��تان چې خوار او زار
شو ،المل یې دا و چې امریکا هغه یوازې پریښود.
امریکا هیڅکله افغانس��تان له یاده ونه ویستو او نه یې
یوازې پریښ��ود ،بلکې جهادي ،طالبي ،القاعده ،ګلبدیني او
نور بنسټپاالن چې په میلینونو ډالرو او وسلو یې پړسولي وو،
زموږ د دردیدونکو خلکو په سرونو کینول او په افغانستان کې
د «آزادۍ غوښتونکو جنګیالیو» د واکمنۍ پرمهال د انساني
ناورینونو پروړاندې پټه خوله پاتې ش��ول .امریکا او غرب او
د دوی دروغجن��و مطبوعات��و ت��ر  ۲۰۰۱کاله پ��ورې د خپلو
روزل شویو حرامي ځامنو د زړه بوږنوونکو جنایتونو او ظلم
بان��دې پرده وغورځوله او نه یې غوښ��تل د دوی د هیوادونو
او ن��ړۍ خلک پوهه ش��ي چې دغو ځناورو پ��ر اویا کلنې مور
او اووه کلنې ماش��ومې تیری وکړ؛ ښ��ځې یې اړیستلې چې د
دوی ترمخې اوالد وزیږوي ،له خلکو یې س��ترګې ویس��تلې،
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په س��رونو کې یې میخونه ټکوهل ،انس��انان ی��ې په کانټینرو
ک��ې وس��وځول ،د مړو له نڅ��ا څخه یې خوند واخیس��ت او
پ��ه زرګونه نور جرمونه او جنایتونه چې ن��ه د منځنیو پیړیو د
واکمنۍ س��ره د پرتله کولو وړ دي ،نه د هیټلري فاش��یزم سره
او دغه راز نه په نورو هیوادونو کې اسالمي بنسټپالۍ سره.
څرګن��ده ده چ��ې په پیل ک��ې امریکا د ټول��و ځواکونو
ترمن��ځ پ��ر اخوانیانو ول��ې ډډه ووهل��ه؟ ځکه چ��ې د امریکا
تاری��خ جوته وي ،چې د دغه هی��واد دولت د تل لپاره د خپل
الس الن��دې هیوادونو کې د سیاس��ي – ټولنی��زو اډو په څیر
پ��ه وینې څښ��ونکو اف��رادو او هغ��و ځواکونو بان��دې چې د
وطندوس��تۍ ح��س ونلري ډډه وه��ي او دوی د خپلو موخو د
ترالس��ه کولو لپاره مناس��به وس��یله ګڼي .په ځانګړي توګه د
افغانستان بنسټپاله بانډونه د «غرب ضد» د دروغو شعارونو
با وجود د س��پینې ماڼۍ کاس��ه پاک دي او د زړه د اخالصه د
امریکا س��تراتژیکو او س��یمه ییزو موخو لپاره د س��پو په څیر
من��ډې وهي .ترڅن��ګ یې امری��کا او غرب پ��ه دې توانیدلي
چ��ې د همدغو خاینو هیوادپلورو په مټ د افغانس��تان آزادي
غوښتونکي او مترقي ځواکونه وځپي.
د هغو حقایقو په پام س��ره چې یادونه ترې وش��وه ،دا
تمه درلودل چې امریکا به ملي خاینان لکه س��یاف ،ګلبدین،
قانوني ،دوس��تم ،خلیلي ،فهیم ،محقق ،عبدالله ،بس��م الله،
عط��ا او د ج��رم نورو ګډونوال��و هر یو ت��ه واک ورنه کړي او
محکمه به یې کړي ،بې ځایه غوښتنه به وي.
ترڅو چې زموږ خلک په خپله دغه خاینان د پینوشې،
فوج��ي م��وري او س��وهارتو په څیر پ��ه ن��ورو هیوادونو کې
محکم��ې ته کش ن��ه کړي ،هیڅوک او هیڅ هی��واد به د دوی
غوښ��تنو ته ونه رس��یږي او دغه حرامیان ب��ه د امریکا د الس
الندې زم��وږ د خلکو او هیواد ویجاړت��وب او لوټ ته ادامه
ورک��ړي .له ډیر وخ��ت راهیس��ې د کرزي ګوډاګ��ي دولت د
خاینانو ترمنځ د «سولې» لپاره غوغا راوچته کړې او حرفوي
انسانوژونکو څخه رامنځته شوې تروشه شورا یې له هر اړخه
سمبال کړې ده ،لیکن زموږ خلک چې د امریکا له ډرامو سره
نور آش��نا ش��وي دي ،پوهیږي چې هم��دا اوس ګلبدینیان په
مرک��ز او والیتون��و کې د دولت مهمې څوک��ۍ لري او طالبي
«ورون��ه» هم دلت��ه او هلته په ډلو کې ش��تون لري .ښ��ایي د
خاینان��و او هیوادپل��ورو لپاره دغه مغازل��ې ،دفتر جوړونه او
خب��رې او اترې جدي اوس��ي ،ځک��ه چې په بنس��ټیزه توګه په
څوکیو او مقام کې د «برخې» خبري دي .لیکن له دولت سره
د ګلبدی��ن او مالعم��ر یوځای کیدل د خلک��و لپاره د واکمن
ځ��واک د ش��یطانۍ ک��ړۍ بش��پړتیا ده او بس .دغ��ه هڅې به
هیڅکله سوله رانه ولي ،ځکه چې تاریخ څرګنده کړې چې له
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عدالت څخه س��رغړونه او د وینې څښونکو یووالی یوازې او
یوازې د جګړې ډیر والی او اله ګوله رامنځته کوي.
په دې وروستیو کې کرزی چې پرته له ګمان څخه د دې
هیواد په تاریخ کې بې ش��رمه السپوڅی او چوپړی دی ،خوله
یې بیرته کړې او د طالبي رهبرانو س��ره د امریکایي چارواکو
د پټ��و او څرګندو اړیکو په اړه خبرې کوي .نوموړی په کابل،
خوس��ت ،او ف��راه ک��ې د وروس��تیو ځانمرګ��و بریدونو څخه
راپدیخ��وا طالب��ان او امریکا خپل ترمنځ پخ�لا ګڼي او ویلي
یې دي چې طالبان د «بهرنیو د الس وسیله» او په «افغانستان
کې د جګړې د ادامې مسئول» دي" ،هغوی د خپلو ځانمرګو
بریدونو او عملیاتو له الرې غواړي ،چې په افغانس��تان کې د
امریکا غوښتنو او د ناټو اوږدمهاله شتون ته چوپړي وکړي".
آفرین ښاغلی کرزی! که چیرې له تیرمهال څخه خبرې
اوسي ،تاسې هغه څوک یاست چې د  ۹۶ – ۹۲کلونو ترمنځ
د دې ملت د تورو ورځو په دوران کې د بهرنیو چارو د وزارت
مرس��تیال یعنې د نظار شورا سرټیټی خدمت کوونکی وی او
د جمعیت��ي جالدانو پروړاندې هیڅ مخالفت آن تردې چې په
دپلماتیک��ه کچ��ه مو هم له ځان څخه ښ��کاره نه کړ ،لیکن که
چیرې د وروستیو یولسو کلونو په اړه خبرې وي ،نو خلکو به
هغه وخت په دې خبرو باور کړی وی ،چې تاس��ې د طالب او
ګلبدین دروغجن دوه ورونه ،رباني او س��یاف په استاد استاد
ویلو غره کړی نه وایي او د رباني میکروب له مړینې وروس��ته
د دې هی��واد د پوهنت��ون په څیر س��پیڅلې او پاک��ه مرجع به
دې د هغ��ه په نوم ن��ه چټلولی؛ دوه ابلیس ش��یطانان فهیم او
خلیل��ي به دې خپل ښ��ي او کیڼ الس نه ټاکل��ی؛ د خلکو په
وین��ا ت��ش په نوم د «ملت کور» ب��ه دې د حاجي الماس ،علم
س��یاه ،مالراکټي ،قانوني ،سیاف ،محقق او نورو خاینینو په
ش��تون س��ره غوجل نه جوړولی؛ ناوړه ش��یطانان او غله لکه
عطا ،اسماعیل ،وحیدالله شهراني ،جمعه خان همدرد ،انور
الحق احدی ،ارس�لا جمال ،انور جکدلک ،شیرزوی ،حلیم
فدایي ،عالم س��اعي ،دلبرجان ،هادي ارغندیوال ،عبدالحق
ش��فق ،عمر زاخیلوال ،بصیر س��النګي ،کرام الدین او د دې
جن��س ډیر نور خاینین ب��ه دې والي او وزیر ن��ه ټاکلی؛ خپل
قاچ��اق وړونکي او غل��ه ورونه به دې کنټرول کړی وی چې تر
دې بری��ده فس��اد او لوټم��اري ونه کړي او  ....اوس ستاس��ې
پ��ه دې خبرو ماش��ومان هم خاندي او پ��ه دې هم وپوهیږۍ،
ک��ه چیرې ستاس��ې د هر یو دولتي چارواکو په س��ر د بي ۵۲
س��یوری نه اوس��ي ،د افغانس��تان پیش��وګان به هم درته هیڅ
ارزښت درنه کړي.
د ای��ران او پاکس��تان مرتجع دولتون��ه هیڅکله هم نه
غواړي چې ترڅنګ یې یو پرمختللی او س��وکاله افغانس��تان
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اوس��ي ،دا الم��ل و چ��ې له دریو لس��یزو څخه ډیر ،د انس��ان
وژونکو بس��پنه ورکوونکي وو او زموږ د هیواد په پیښ��و کې
ت��ر څنګلو په وینو ککړ الس��ونه لري .په ځانګ��ړې توګه آی.
اس .آی په خپ��ل هیواد کې دننه له دفتر او محکمې نیولې تر
زندانون��و ،وژنځاینو او ربړونځایونو پورې د ګلبدین او نورو
تروریس��تي – مافیایي ډلو لپاره چمتو کړل ،څو د افغانستان
روڼ اندي او د بنس��ټپالو ضد انقالبیون او آزادي غوښتونکي
ل��ه منځه یوس��ي .د پاکس��تان اووه ګوني او د ای��ران اته ګوني
تنظیمون��ه زم��وږ د مل��ت د بد مرغی��و اصلي الملی��ن دي او
پرت��ه له ګوم��ان څخه د دغو د ملي یووال��ي او خپلواکۍ ضد
او خاین��و ډل��و د رهبرانو د منځه وړل��و او محکمې ته له کش
کولو پرته هیڅ امکان نش��ته چې زموږ خلک د بریالیتوب او
سوکالۍ مخ وویني.
خویندو او ورونو،
«راوا» له پیل څخه تراوس��ه د آزادي غوښ��تونکو او د
هغ��و خلکو ترڅنګ چې د بهرنیو مخالف وي ،په ټینګه والړ
دی او ل��ه اوس��ني وضعی��ت څخه د خالص��ون الر یوازې او
ی��وازې د امریکایي او ناټو ،جهادي – طالبي خاینانو او دوی
پورې تړل��و روڼ ان��دو پروړاندې کلکه او ن��ه پخالکیدونکې
مب��ارزې کې ویني او ب��س .هیڅ ځواک نه غواړي او نه ش��ي
ک��والی چ��ې افغانس��تان د بدمرغۍ ل��ه زنځیر څخ��ه آزاد او
دموکراس��ي او عدالت ته ورسوي .له خطر څخه د دغې ډکې
دندې ترسره کول هیواد دوستي او سرښیندنو ته اړتیا لري او
دغه راز پیسو ،مقام ،ډالر او د خوشحالۍ ژوند ...ته شا اړول
غواړي .د افغانس��تان مظلومو خلکو چې د دریو لسیزو په لړ
کې یې د روس��یې ،امریکا ،خلق او پرچم او مذهبي بنسټپالو
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د خیان��ت چاړه په خپل ځان کې حس کړې ،باید په دې پوهه
ش��ي چې د بهرنی��و دښ��منانو او خپلو وطني چټل��و چوپړانو
پروړان��دې له سرتاس��ري مبارزې پرته بله الر ش��تون نه لري.
که چیرې د افغانس��تان عدالت غوښ��تونکي او پرمختلونکي
ځواکونه د خطر منلو او سرښ��یندنو س��ره د عمل په ډګر کې
د دې مب��ارزې بیرغ وچت نه کړي ،زموږ ټپي هیواد به له دې
څخه سپکې او ناوړې ورځې وازمایي.

«راوا» به د هغو ټولو ځواکونو ترڅنګ
ودریږي ،چې دغه الر وټاکي .نو س��با به ځند
وي ،نن باید پاڅیږو!
د غوی��ي اتم��ې او اووم��ې ننګون��ې به
د دې د الملین��و د منځه وړلو س��ره له کلیزې
لیرې کړو!
د آزادۍ ،دموکراس��ۍ او عدال��ت ت��ه د
رس��یدنې لومړنی ش��رط د خپلواکۍ ترالس��ه
کول دي!

د افغانستان د ښځو انقالبي جمعیت

د  ۱۳۹۲کال د غویي اتمه – د  ۲۰۱۳کال د اپریل ۱۸مه
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در دوم جدی سال « 1390جمعیت انقالبی زنان افغانستان» (راوا) برای مصیبتزدگان خشکسالی در قریه شرشر ولسوالی چاهآب در
شمال والیت تخار ،مواد اولیه تقسیم نمود .بیشتر از صد خانواده از این کمکها مستفید شدند.
شرش��ر قریه دورافتادهای در نزدیکی مرز با تاجکس��تان میباش��د .به علت نبود راه مواصالتی به قریه باید برای بیشتر از بیست دقیقه
کوچههای باریک و گلآلود را پیاده پیمود تا به قریه متذکره در باالی کوه رسید .این قریه یکی از متاثرترین مناطق خشکسالیزده در شمال
کش��ور میباشد .مردم قریه در سال گذش��ته هیچ محصولی از زمینهای شان برنداشتند و تعداد زیادی از حیوانات شان را به علت نبود آب و
علف از دس��ت دادند .دس��تیابی به آب آشامیدنی در منطقه ناممکن اس��ت ،نزدیکترین دریا به قریه سه ساعت پیاده را در برمیگیرد .یگانه
وسیله حمل و نقل در قریه مرکب میباشد .در موسم تابستان یک تانکر دولتی هفته یکبار به قریه آب میآورد که برای تکافوی مردم بسیار
ناچیز اس��ت .خانوادههایی که قدرت بیرون ش��دن از قریه را داش��تند به مناطق دیگر نقل مکان نمودند اما اکثریت باشندگان قریه فقیر اند و
چارهای ندارند.
هیچ موتری به دلیل راههای صعبالعبور به قریه رفت و آمد نمیکند فقط ش��ش الری کوچک در دو روز برای ش��ش بار به کوهی
در نزدیکی قریه ،مواد غذایی و س��ایر اجناس را انتقال میدهند .منطقه متذکره برفباری ش��دید دارد و برنامه توزیع مواد که قبال روی دست
بود به علت مشکل رفت و آمد وسایط نقلیه ،به تعویق افتاد .مواد کمکی اوال به ولسوالی ینگیقلعه که یک ساعت با قریه فاصله دارد انتقال
یافت و انبار گردید.
روز دوش��نبه س��اعت ده صبح از هر خانواده نمایندهای به ینگیقلعه با مرکبهای شان آمدند و اجناس کمک شده را بدست آوردند.
خوشبختانه روز توزیع مواد هوا آفتابی بود ،اما به زودی ابری شد و روز بعد برف به باریدن شروع کرد .فهرست نمایندگان هر خانواده قبأل
تنظیم گردیده بود و بعد از گرفتن اثر انگش��ت ،مواد برای ش��ان داده شد .مردم قریه با بزرگان ش��ان در ترتیب برنامه توزیع مواد با اعضای
«راوا» همکاری نموده و کار توزیع تا چند ساعت پایان یافت.
باش��ندگان قریه با س��پاس از اعضای «راوا» به سخنان آنان با دقت گوش دادند .سپس آنان را به خانههای خود دعوت نموده و مزارع
بیحاصل و جویهای خش��کیده را نش��ان دادند ،فقط یک دریاچه کوچک مقداری آب داشت که حیوانات از آن مینوشیدند .معلمان یگانه
مکتب دولتی قریه همانند سرتاسر افغانستان هیچ چیزی به شاگردان درس نداده و قرطاسیه کمک شده به مکتب را به فروش رسانیدهاند .حتی
یک کلینک ،مرکز صحی و یا داکتری در قریه و نزدیکیهای آن نیس��ت ،مردم با مریضان خود روزها س��فر میکنند تا به شفاخانههای شهر
برسند.
این اولین باری بود که مردم کمک بدس��ت آوردند .کمکهای مربوط به قریه توس��ط مقامات باالیی دولت که قومندانان محلی اند،
در ولس��والی چاهآب دزدی و بلعیده میش��ود و به نیازمندان چیزی نمیرسد و کمکهای خارجی فقط به چند ولسوالی که در نزدیکی مرکز
تالقان قرار دارد میرسد.
این قریه نمونهای از هزاران قریه در گوشه و کنار کشور است که از بلیونها دالر کمک شده به افغانستان کوچکترین چیزی بدست
نمیآورد .به اساس آمار سازمان ملل متحد  9.4ملیون افغان از گرسنگی رنج میبرند و در معرض خطر مرگ قرار دارند در حالی که پولهای
کمک شده به جیب مقامات فاسد دولتی رفته و جنایتساالران کماکان به دزدی و چپاول ادامه میدهند.
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زمین را عشق باید کاشت!

زمین را شخم خواهم زد
سراسر هرزگی را
هر وجب ویران خواهم کرد.
زمین را شخم خواهم زد
درون درز دلهایش
فغان زندگی
آزادگی را کشت خواهم کرد
تمام کشتمندان را
بجای تخمهای زرد
که بار آورد عقامت را
نهال عشق خواهم داد.
زمین را از رگ ریشم
و از جویبا ِر خونین رفیقانم
و اشک ریختهی صدها هزار مادر
سراسر شاد و
هم سیراب خواهم کرد
که در فردا
به جای هر زمستانی
بهاران را
بجای هر خسی و خاری
سرود ناب یاران را
تبار بیحصار اللهزاران را
فشارد در بغل
آوارگان ِ غزه و کابل
زمین بهر همه
آباد و
از یوغ ستم آزاد
دوباره باز
وطن گردد.
زمین را از حقارت
از جنایت پاک باید کرد
زمین را عشق باید کاشت!
*

م  .آژن  .کابل
21/7/2014
* ریش :زخم وجراحت

مسئــله مـلــی و خـاینــان مـلـی

«تجزیه افغانستان» خیانتی در ذات قومپرستان پشتون و غیر پشتون

برخوردی قومگرایانه و نه از منظر دموکراسی
و مردم دوستی به مسئله ملی و مقدم دانستن
آن نسبت به استقرار دموکراسی در افغانستان
مس��تقل ،فرد یا جمع را به قعر س��همگینترین
خیانت پرت��اب میکند ....حل درس��ت و پایدار
مس��ئله ملی صرف��اً در چهارچوب دولت��ی واقعا
مستقل و دموکراتیک تحققپذیر است زیرا وقتی
دولت مافیایی باش��د ،در راس نواحی فدرال ،نه
هرگ��ز نمایندگان مردم بلکه رهزنان جنایتکار قرار
خواهند گرفت.
از متن جزوه «مسئله ملی وخاینان ملی»

درحالیک�ه امریکا و مزدوران بنیادگرا و نکتاییپوش آن نفاق ملی را دامن زده عمال
افغانستان را بس�وی تجزیه و بربادی سوق میدهند« ،جمعیت انقالبی زنان افغانستان»
(راوا) دست به انتشار این نشریه زده است تا مردم افغانستان از چگونگی مسئله ملی در
کشور آگاهی یابند و عناصر خاین و ضدملی را که هیزمآوران تنازعات ملی در کشور اند به
مثابه دشمنان وحدت و یکپارچگی افغانستان بهتر بشناسند .این جزوه به اهمیت مسئله
مل�ی میپ�ردازد و اهداف پس پرده خاینان�ی را که به خاطر برآورده س�اختن برنامههای
ب�اداران امریکایی ،پاکس�تانی ،ایرانی و  ...ش�ان ملیتهای برادر وط�ن ما را به جان هم
میاندازند بینقاب میسازد.
برای دریافت آن از طریق ایمیل معلومات حاصل نمایید.
این ضمیمه را به صورت فایل پی.دی.ایف از
 http://pz.rawa.org/70/national_question_afghanistan_rawa.htmدونلود کنید.

